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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Ονομασία / τίτλος του Μ.Ρ. 

 

Το παρόν τεύχος αφορά την «Εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης 

(Master Plan) Λιμένων Χίου, Μεστών, Λημνιών, Ψαρών και Οινουσσών». 

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 8315.2/02/2007 (ΦΕΚ 202Β – 

16/2/2007) ο λιμένας της Χίου κατατάσσεται μεταξύ των 16 λιμένων Εθνικής Σημασίας 

(κατηγορία Κ2) και εξυπηρετεί πολλαπλές χρήσεις όπως τουριστική, εμπορική, κ.ά., ενώ 

οι λιμένες Μεστών, Λημνιών, Ψαρών και Οινουσσών κατατάσσονται μεταξύ των λιμένων 

Τοπικής Σημασίας (σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας). 

 

1.2 Φορέας – Υπεύθυνος επικοινωνίας – Ομάδα Μελέτης 

 

Φορέας διαχείρισης του λιμένα είναι το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου, Διεύθυνση: 

Νεωρίων 2, Χίος. Συστεγάζεται με το λιμεναρχείο σε κτίριο που βρίσκεται στο λιμάνι 

εντός της χερσαίας ζώνης του. Αποτελεί το φορέα διαχείρισης όλων των λιμενικών 

υποδομών των νησιών Χίου, Ψαρών, και του συμπλέγματος των Οινουσσών στα οποία 

εκτελούνται δρομολόγια επιβατικών, οχηματαγωγών και φορτηγών πλοίων, καθώς και 

όλων των αλιευτικών καταφυγίων. 

Την ομάδα μελέτης για την εκπόνηση του παρόντος απαρτίζουν η παρακάτω ομάδα 

Συμβούλων: 

 

 Νικόλαος Παναγόπουλος, Λιμενολόγος Μηχανικός για την ΤΡΙΤΩΝ Σύμβουλοι 

Μηχανικοί 

 Ανδριανή Γόγολα, Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος 

 Νικόλαος Μηλιώνης, Πολιτικός Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος 

 Λουκάς Μπομπότης, Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 Ιωάννης Αγγελίδης, Οικονομολόγος 

 Αικατερίνη Σκάλκου, Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 Ιάσωνας Κουτσουρελάκης, Πολιτικός Μηχανικός – Λιμενολόγος 



Γενικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένων Χίου, Μεστών, Λημνιών, Ψαρών και Οινουσσών 

Τεχνική Έκθεση Α’ και Β’ Σταδίου 

 

2 

 

 Ιωάννης Μπούνδρης, Πολιτικός Μηχανικός - Λιμενολόγος 

 

1.3 Θέση – Γεωγραφικός προσδιορισμός υλοποίησης Μ.Ρ. 

1.3.1 Λιμένας Χίου 

 

Το λιμάνι Χίου (38Ο 22’ Β – 026Ο 08’ Α) βρίσκεται στην πόλη της Χίου, αποτελεί το κύριο 

λιμάνι της νήσου Χίου και σχηματίζεται στις ανατολικές ακτές του νησιού. Η πόλη της 

Χίου είναι η Έδρα του Δήμου Χίου και της Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας 

Βορείου Αιγαίου, όπως προέκυψε από την εφαρμογή της νέας διοικητικής διαίρεσης της 

χώρας που ισχύει από την 01/01/2011 σύμφωνα με το Πρόγραμμα Καλλικράτης 

(Ν.3852/2010 – ΦΕΚ 87Α – 7/6/2010). 

 

Πίνακας 1-1: Πληροφοριακά στοιχεία έργου περιοχής έργου  

 

Δήμος:   Χίου 

Χώρα:   Ελλάδα 

Περιφέρεια:  Βορείου Αιγαίου 

Π. Ενότητα:  Χίου 

Δήμος:   Χίου 

Έδρα:   Χίου 
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Δημοτικές Ενότητες: Αγίου Μηνά, Αμανής, Ιωνίας, Καμποχώρων, Καρδαμύλων, 

Μαστιχοχωρίων, Ομηρούπολης, Χίου 

Έκταση: 842, 54 τ.χλμ. 

Πηγή: http://el.wikipedia.org 

1.3.2 Λιμένας Μεστών 

 

Ο λιμένας Μεστών βρίσκεται στο μυχό του όρμου ”Μεστά” (38ο 18’ Β – 025ο 56’ 

Α) στα νοτιοδυτικά παράλια της νήσου Χίου. Διοικητικά ανήκει στην Τοπική Κοινότητα 

Μεστών, της Δημοτικής Ενότητας Μαστιχοχωρίων, του Δήμου Χίου, της Περιφερειακής 

Ενότητας Χίου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 

 

1.3.3 Λιμένας Λημνιών 

 

Ο λιμένας Λημνιών αποτελεί τη σκάλα του χωριού Βολισσός (38ο 28’ 1Β – 025ο 

55’ 2Α) και σχηματίζεται στα δυτικά παράλια της νήσου Χίου. Διοικητικά ανήκει στην 

Τοπική Κοινότητα Βολισσού, της Δημοτικής Ενότητας Αμανής, του Δήμου Χίου, της 

Περιφερειακής Ενότητας Χίου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 

 

1.3.4 Λιμένας Ψαρών 

 

Ο λιμένας Ψαρών βρίσκεται στο κυριότερο χωριό και Έδρα του νεοσύστατου 

Δήμου Ψαρών σύμφωνα με το Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν.3852/2010 – ΦΕΚ 87Α – 

7/6/2010). Διοικητικά ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου, της Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου. 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/
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Πίνακας 1-2: Πληροφοριακά στοιχεία έργου περιοχής έργου 

 

Δήμος:   Ψαρών 

Χώρα:   Ελλάδα 

Περιφέρεια:  Βορείου Αιγαίου 

Π. Ενότητα:  Χίου 

Δήμος:   Ψαρών 

Έδρα:   Ψαρά 

Δημοτικές Ενότητες: - 

Έκταση:   44,50 τ.χλμ. 

Πηγή: http://el.wikipedia.org 

 

1.3.5 Λιμένας Οινουσσών 

 

Ο λιμένας Οινουσσών βρίσκεται στο κυριότερο χωριό και Έδρα του νεοσύστατου 

Δήμου Οινουσσών σύμφωνα με το Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν.3852/2010 – ΦΕΚ 87Α – 

7/6/2010). Διοικητικά ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου, της Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου. 

 

http://el.wikipedia.org/
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Πίνακας 1-3: Πληροφοριακά στοιχεία έργου περιοχής έργου 

 

Δήμος:   Οινουσσών 

Χώρα:   Ελλάδα 

Περιφέρεια:  Βορείου Αιγαίου 

Π. Ενότητα:  Χίου 

Δήμος:   Οινουσσών 

Έδρα:   Οινούσσες 

Δημοτικές Ενότητες: - 

Πηγή: http://el.wikipedia.org 

 

1.4 Χρόνος ισχύος Μ.Ρ. - Προτεινόμενη Επικαιροποίηση M.P. 

 

Ο σχεδιασμός στα πλαίσια του Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης περιλαμβάνει 

κάθε στοιχείο που απαιτείται ώστε να εξυπηρετηθεί πλήρως και σφαιρικά ο σκοπός του 

έργου που είναι η λιμενική και χωροταξική οργάνωση και η επιλογή εξοπλισμού της 

χερσαίας ζώνης των λιμένων, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται στο ακέραιο οι ανάγκες που 

προβλέπεται να υπάρξουν εντός της επόμενης 25-ετίας. 

http://el.wikipedia.org/
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2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

2.1 Γενικά Στοιχεία 

 

H Χίος είναι νησί του ανατολικού Αιγαίου, πέμπτο κατά σειρά μεγέθους της Ελλάδας, που 

απέχει μόλις 3,5 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Μικράς Ασίας, γεγονός που αναμφίβολα 

καθιστά στρατηγική τη γεωγραφική της θέση. Ήδη από την αρχαιότητα έχει αναδειχθεί 

σε σταθμό διαμετακομιστικού εμπορίου της ανατολικής Μεσογείου, της βόρειας Αφρικής 

και της Μαύρης θάλασσας, ενώ οι κάτοικοι του νησιού έχουν πλούσια και μακρά ναυτική 

παράδοση άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη της τοπικής και εθνικής οικονομίας. 

Το νησί συνδέεται ακτοπλοϊκά μέσω του λιμένα της πόλης της Χίου με τακτικά 

δρομολόγια με τον Πειραιά, την Καβάλα, τη Μυτιλήνη, τη Λήμνο και άλλα νησιά του 

Αιγαίου, ενώ μέσω του λιμένα των Μεστών με το Λαύριο, τη Θεσσαλονίκη, τη Μυτιλήνη, 

τη Λήμνο και τον Άγια Ευστράτιο. Συχνή ακτοπλοϊκή σύνδεση, ειδικά κατά τους θερινούς 

μήνες, υπάρχει και με τα δυτικά παράλια της Τουρκίας και την πόλη του Τσεσμέ. 

Αξιόλογη παρουσία του λιμένα της Χίου καταγράφεται και στον τομέα της κρουαζιέρας 

με τις προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων να εμφανίζουν αυξητικές τάσεις τα τελευταία 

χρόνια. Η Χίος συνδέεται επίσης ακτοπλοϊκά με τακτικά δρομολόγια με τα Ψαρά και τις 

Οινούσσες, τα οποία προσελκύουν σημαντικό αριθμό επισκεπτών κατά την τουριστική 

περίοδο. 

Η ανάπτυξη συνεπώς των λιμενικών υποδομών του νησιού, θα δώσει σημαντική ώθηση 

στην ανάπτυξη της τοπικής και εθνικής οικονομίας, εστιάζοντας σε τομείς όπως ο 

τουρισμός, ο πρωτογενής τομέας με την καλλιέργεια της παγκοσμίως γνωστής χιώτικης 

μαστίχας, το εμπόριο κ.ά., θα ενισχύσει το ρόλο του μεταξύ των νησιών του ανατολικού 

Αιγαίου και θα καταστεί θαλάσσια «πύλη εισόδου» από τα παράλια της γειτονικής 

Τουρκίας. 

 

2.2 Περιεχόμενα Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης 

 

Το παρόν Γενικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης περιλαμβάνει τα εξής: 
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 Την καταγραφή όλων των υπαρχουσών και μελλοντικά προβλεπόμενων (εντός 

της επόμενης 25-ετίας) δραστηριοτήτων και αναγκών λιμενικής εξυπηρέτησης 

που θα πρέπει να ικανοποιούν οι λιμένες Χίου, Μεστών, Λημνιών, Ψαρών και 

Οινουσσών. 

 Τον καθορισμό και τη χωροθέτηση των απαιτούμενων έργων και εγκαταστάσεων 

στο χερσαίο και θαλάσσιο χώρο για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των λειτουργικών 

αναγκών των ως άνω λιμένων. 

 Το χρονικό προγραμματισμό των διαφόρων κατασκευών κατά ολοκληρωμένο 

εξυπηρετούμενο αντικείμενο και κατ’ αρμοδιότητα (ήτοι κατά φάση επιδεχόμενη 

αυτοτελούς λειτουργίας). 

 Την εξέταση εναλλακτικών λύσεων με βάση οικονομικοτεχνικά και 

περιβαλλοντικά κριτήρια. 
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3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Μ.Ρ.  

 

Σκοπός της σύνταξης του Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης είναι η αναγνώριση 

και η αντιμετώπιση των υφιστάμενων και μελλοντικών αναγκών των λιμένων, ώστε να 

ανταποκρίνονται με ορθολογικό τρόπο, ως προς την ταχύτητα την ασφάλεια και την 

οικονομία στο ρόλο τους (εμπορικός, τουριστικός κ.ά.) λαμβάνοντας υπόψη τους 

περιορισμούς που τίθενται από την απαίτηση για προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, 

τη γειτνίαση με τον αστικό ιστό κλπ. 

Ειδικότερα οι προτάσεις του Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης στοχεύουν στον 

εξορθολογισμό της χωροθέτησης των υφιστάμενων χρήσεων, τη βέλτιστη εκμετάλλευση 

και εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων λιμενικών και κτιριακών υποδομών καθώς και την 

κατασκευή των απαιτουμένων έργων με γνώμονα τεχνοοικονομικά στοιχεία ώστε αφενός 

οι λιμένες να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις για την εξυπηρέτηση επιβατών 

και πλοίων και αφετέρου να αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίας του Διαδημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου της Χίου.  
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4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ 

4.1 Λιμενική Δραστηριότητα τελευταίας 10ετίας 

4.1.1 Καταγραφή στοιχείων φόρτου 

4.1.1.1 Εξυπηρετούμενες γραμμές 

 

Ο λιμένας της Χίου και ο λιμένας των Μεστών, αποτελούν τις κύριες λιμενικές 

εγκαταστάσεις του νησιού. Η σύνδεση με την ηπειρωτική ενδοχώρα και τα υπόλοιπα 

νησιά του Αιγαίου γίνεται κυρίως μέσω του λιμένα Χίου. Ο λιμένας Μεστών εξυπηρετεί 

κυρίως μικρά φορτηγά πλοία γενικού φορτίου και ευκαιριακά - ή σε περιπτώσεις ανάγκης 

- πλοία ακτοπλοΐας.  

Το λιμάνι της Χίου έχει τακτική σύνδεση με το λιμάνι του Πειραιά, με άλλες πόλεις της 

Ελλάδας καθώς και με το λιμένα του Τσεσμέ στην Τουρκία. 

Οι γραμμές που εξυπηρετούν την Χίο, σήμερα είναι: 

 Με την Hellenic Seaways συνδέεται η Χίος με Πειραιά και Λέσβο.  

 Με την Blue Star Ferries συνδέεται με Πειραιά, Ψαρά Οινούσσες, Μυτιλήνη.  

 Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΗ Ι.Ν.Ε. συνδέει τη Χίο με τους λιμένες Ψαρών και Μεστών .  

 Τοπικά δρομολόγια πλοίων συνδέουν τον λιμένα με τον λιμένα του Τσεσμέ . 

Ο Πίνακας 4-1 παραθέτει τα προγράμματα δρομολογίων τυπικής εβδομάδας θερινής 

περιόδου (1 έως 7 Αυγούστου 2016) και o Πίνακας 4-2 τα δρομολόγια τυπικής εβδομάδας 

χειμερινής περιόδου (11 έως 17 Απριλίου 2016). 

Από την εξέταση του προγράμματος της τυπικής εβδομάδας αιχμής, προκύπτει πως η 

ταυτόχρονη παρουσία 2 ή και 3 επιβατηγών πλοίων στον λιμένα κατά τις ώρες αιχμής της 

θερινής περιόδου είναι συνηθισμένο φαινόμενο. 
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Πίνακας 4-1: Λιμένας Χίου – Εγκεκριμένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα 

δρομολογίων πλοίων ακτοπλοΐας - Πρόγραμμα δρομολογίων θερινής περιόδου 

2016 

Ημερομηνία 
Ώρα αναχώρησης- 

άφιξης 
Δρομολόγια Εταιρεία Πλοίο 

1/8/2016 1:45 – 11:45 Χίος-Πειραιάς ΑΕΙΝΑΥΤΗΣ Φ/Γ-Ο/Γ PELAGITHS 

1/8/2016 5:30 – 07:55 Χίος-Μυτιλήνη BLUE STAR FERRIES BLUE STAR 1 

1/8/2016 23:10 – 05:30 Χίος-Πειραιάς BLUE STAR FERRIES BLUE STAR 1 

2/8/2016 05:30 – 07:55 Χίος-Μυτιλήνη HELLENIC SEAWAYS ARIADNE 

2/8/2016 06:00 – 18:00 Χίος-Καβάλα HELLENIC SEAWAYS NISSOS RODOS 

2/8/2016 06:00 – 08:45 Χίος-Μυτιλήνη HELLENIC SEAWAYS NISSOS RODOS 

2/8/2016 06:00 – 14:00 Χίος-Λήμνος HELLENIC SEAWAYS NISSOS RODOS 

2/8/2016 23:10 – 06:35 Χίος-Πειραιάς HELLENIC SEAWAYS ARIADNE 

3/8/2016 5:30 – 07:55 Χίος-Μυτιλήνη BLUE STAR FERRIES BLUE STAR 1 

3/8/2016 07:55 – 12:45 
Χίος-Άγιος 

Κήρυκος 
HELLENIC SEAWAYS NISSOS RODOS 

3/8/2016 07:55 – 10:40 Χίος-Βαθύ HELLENIC SEAWAYS NISSOS RODOS 

3/8/2016 07:55 – 22:30 Χίος-Πειραιάς HELLENIC SEAWAYS NISSOS RODOS 

3/8/2016 07:55 – 14:20 Χίος-Πάτμος HELLENIC SEAWAYS NISSOS RODOS 

3/8/2016 23:10 – 06:25 Χίος-Πειραιάς BLUE STAR FERRIES BLUE STAR 1 

4/8/2016 5:30 – 07:55 Χίος-Μυτιλήνη HELLENIC SEAWAYS ARIADNE 

4/8/2016 6:10 – 09:40 Χίος-Μυτιλήνη ΑΕΙΝΑΥΤΗΣ Φ/Γ-Ο/Γ PELAGITHS 

4/8/2016 20:45 – 01:25 Χίος-Μύκονος ΑΕΙΝΑΥΤΗΣ Φ/Γ-Ο/Γ PELAGITHS 

4/8/2016 20:45 – 08:05 Χίος-Πειραιάς ΑΕΙΝΑΥΤΗΣ Φ/Γ-Ο/Γ PELAGITHS 

4/8/2016 23:10 – 06:35 Χίος-Πειραιάς HELLENIC SEAWAYS ARIADNE 

5/8/2016 5:20 – 07:40 Χίος-Μυτιλήνη BLUE STAR FERRIES BLUE STAR 1 

5/8/2016 11:45 – 18:00 Χίος-Πειραιάς BLUE STAR FERRIES BLUE STAR 1 

5/8/2016 16:10 – 18:40 Χίος-Μυτιλήνη HELLENIC SEAWAYS ARIADNE 

5/8/2016 23:10 – 06:35 Χίος-Πειραιάς HELLENIC SEAWAYS ARIADNE 

6/8/2016 3:45 – 07:30 Χίος-Μυτιλήνη ΑΕΙΝΑΥΤΗΣ Φ/Γ-Ο/Γ PELAGITHS 
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Ημερομηνία 
Ώρα αναχώρησης- 

άφιξης 
Δρομολόγια Εταιρεία Πλοίο 

6/8/2016 3:45 – 15:30 Χίος-Λήμνος ΑΕΙΝΑΥΤΗΣ Φ/Γ-Ο/Γ PELAGITHS 

6/8/2016 4:00 – 06:30 Χίος-Μυτιλήνη BLUE STAR FERRIES BLUE STAR 1 

6/8/2016 06:00 – 18:00 Χίος-Καβάλα HELLENIC SEAWAYS NISSOS RODOS 

6/8/2016 06:00 – 08:45 Χίος-Μυτιλήνη HELLENIC SEAWAYS NISSOS RODOS 

6/8/2016 06:00 – 14:00 Χίος-Λήμνος HELLENIC SEAWAYS NISSOS RODOS 

6/8/2016 11:45 – 18:00 Χίος-Πειραιάς BLUE STAR FERRIES BLUE STAR 1 

6/8/2016 16:10 – 18:40 Χίος-Μυτιλήνη HELLENIC SEAWAYS ARIADNE 

6/8/2016 23:10 – 06:35 Χίος-Πειραιάς HELLENIC SEAWAYS ARIADNE 

7/8/2016 4:00 – 06:30 Χίος-Μυτιλήνη BLUE STAR FERRIES BLUE STAR 1 

7/8/2016 07:55 – 13:30 
Χίος-Άγιος 

Κήρυκος 
HELLENIC SEAWAYS NISSOS RODOS 

7/8/2016 07:55 – 10:40 Χίος-Βαθύ HELLENIC SEAWAYS NISSOS RODOS 

7/8/2016 07:55 – 18:20 Χίος-Νάξος HELLENIC SEAWAYS NISSOS RODOS 

7/8/2016 07:55 – 19:30 Χίος-Πάρος HELLENIC SEAWAYS NISSOS RODOS 

7/8/2016 07:55 – 00:30 Χίος-Πειραιάς HELLENIC SEAWAYS NISSOS RODOS 

7/8/2016 07:55 – 15:05 Χίος-Πάτμος HELLENIC SEAWAYS NISSOS RODOS 

7/8/2016 11:45 – 12:10 Χίος-Οινούσσες BLUE STAR FERRIES BLUE STAR 1 

7/8/2016 11:45 – 14:00 Χίος-Ψαρά BLUE STAR FERRIES BLUE STAR 1 

7/8/2016 11:45 – 19:30 Χίος-Πειραιάς BLUE STAR FERRIES BLUE STAR 1 

7/8/2016 16:10 – 18:40 Χίος-Μυτιλήνη HELLENIC SEAWAYS ARIADNE 

7/8/2016 23:10 – 06:35 Χίος-Πειραιάς HELLENIC SEAWAYS ARIADNE 

 

Πίνακας 4-2: Πρόγραμμα δρομολογίων χειμερινής περιόδου 2016 

Ημερομηνία 
Ώρα αναχώρησης- 

άφιξης 
Δρομολόγια Εταιρεία Πλοίο 

11/4/2016 1:45 – 11:45 Χίος-Πειραιάς ΑΕΙΝΑΥΤΗΣ Φ/Γ-Ο/Γ PELAGITHS 

11/4/2016 5:30 – 07:55 Χίος-Μυτιλήνη BLUE STAR FERRIES BLUE STAR 1 
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11/4/2016 
14:00 – 14:50 Χίος-Οινούσσες 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΙ 

ΟΥΝΟΥΣΣΩΝ 
ΟΙΝΟΥΣΣΑΙ ΙΙ 

11/4/2016 15:00 – 18:45 Χίος-Ψαρά ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΗ PSARA GLORY 

11/4/2016 23:10 – 23:40 Χίος-Οινούσσες BLUE STAR FERRIES BLUE STAR 1 

11/4/2016 23:10 – 01:45 Χίος-Ψαρά BLUE STAR FERRIES BLUE STAR 1 

11/4/2016 23:10 – 07:55 Χίος-Πειραιάς BLUE STAR FERRIES BLUE STAR 1 

12/4/2016 05:30 – 08:25 Χίος-Μυτιλήνη HELLENIC SEAWAYS ARIADNE 

12/4/2016 
11:00 – 11:50 Χίος-Οινούσσες 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΙ 

ΟΥΝΟΥΣΣΩΝ 
ΟΙΝΟΥΣΣΑΙ ΙΙ 

12/4/2016 23:25 – 07:25 Χίος- Πειραιάς  HELLENIC SEAWAYS ARIADNE 

13/4/2016 5:30 – 07:55 Χίος-Μυτιλήνη BLUE STAR FERRIES BLUE STAR 1 

13/4/2016 07:00 – 19:00 Χίος-Καβάλα HELLENIC SEAWAYS NISSOS MYKONOS 

13/4/2016 07:00 – 09:40 Χίος-Μυτιλήνη HELLENIC SEAWAYS NISSOS MYKONOS 

13/4/2016 07:00 – 15:15 Χίος-Λήμνος HELLENIC SEAWAYS NISSOS MYKONOS 

13/4/2016 
12:00 – 12:50 Χίος-Οινούσσες 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΙ 

ΟΥΝΟΥΣΣΩΝ 
ΟΙΝΟΥΣΣΑΙ ΙΙ 

13/4/2016 15:00 – 18:45 Χίος-Ψαρά ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΗ PSARA GLORY 

13/4/2016 23:10 – 06:55 Χίος-Πειραιάς BLUE STAR FERRIES BLUE STAR 1 

14/4/2016 05:30 – 08:25 Χίος-Μυτιλήνη HELLENIC SEAWAYS ARIADNE 

14/4/2016 6:10 – 09:40 Χίος-Μυτιλήνη ΑΕΙΝΑΥΤΗΣ Φ/Γ-Ο/Γ PELAGITHS 

14/4/2016 
09:30 – 15:30 

Χίος-Άγιος 

Κήρυκος 

HELLENIC SEAWAYS 
NISSOS MYKONOS 

14/4/2016 09:30 – 12:00 Χίος-Βαθύ HELLENIC SEAWAYS NISSOS MYKONOS 

14/4/2016 09:30 – 14:50 Χίος-Φούρνοι HELLENIC SEAWAYS NISSOS MYKONOS 

14/4/2016 09:30 – 18:10 Χίος-Μύκονος HELLENIC SEAWAYS NISSOS MYKONOS 

14/4/2016 09:30 – 19:15 Χίος-Σύρος HELLENIC SEAWAYS NISSOS MYKONOS 

14/4/2016 09:30 – 13:35 Χίος-Καρλόβασι HELLENIC SEAWAYS NISSOS MYKONOS 

14/4/2016 09:30 – 23:35 Χίος-Πειραιάς HELLENIC SEAWAYS NISSOS MYKONOS 

14/4/2016 15:00 – 18:45 Χίος-Ψαρά ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΗ PSARA GLORY 
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14/4/2016 20:45 – 01:25 Χίος-Μύκονος ΑΕΙΝΑΥΤΗΣ Φ/Γ-Ο/Γ PELAGITHS 

14/4/2016 20:45 – 08:05 Χίος-Πειραιάς ΑΕΙΝΑΥΤΗΣ Φ/Γ-Ο/Γ PELAGITHS 

14/4/2016 23:25 – 07:25 Χίος-Πειραιάς HELLENIC SEAWAYS ARIADNE 

15/4/2016 5:30 – 07:55 Χίος-Μυτιλήνη BLUE STAR FERRIES BLUE STAR 1 

15/4/2016 
12:00 – 12:50 Χίος-Οινούσσες 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΙ 

ΟΥΝΟΥΣΣΩΝ 
ΟΙΝΟΥΣΣΑΙ ΙΙ 

15/4/2016 23:10 – 06:55 Χίος-Πειραιάς BLUE STAR FERRIES BLUE STAR 1 

16/4/2016 3:45 – 07:30 Χίος-Μυτιλήνη ΑΕΙΝΑΥΤΗΣ Φ/Γ-Ο/Γ PELAGITHS 

16/4/2016 3:45 – 15:30 Χίος-Λήμνος ΑΕΙΝΑΥΤΗΣ Φ/Γ-Ο/Γ PELAGITHS 

16/4/2016 5:30 – 08:25 Χίος-Μυτιλήνη HELLENIC SEAWAYS ARIADNE 

16/4/2016 07:00 – 19:00 Χίος-Καβάλα HELLENIC SEAWAYS NISSOS MYKONOS 

16/4/2016 07:00 – 09:45 Χίος-Μυτιλήνη HELLENIC SEAWAYS NISSOS MYKONOS 

16/4/2016 06:00 – 15:15 Χίος-Λήμνος HELLENIC SEAWAYS NISSOS MYKONOS 

16/4/2016 07:00 – 10:45 Χίος-Ψαρά ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΗ PSARA GLORY 

16/4/2016 
14:00 – 14:50 Χίος-Οινούσσες 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΙ 

ΟΥΝΟΥΣΣΩΝ 
ΟΙΝΟΥΣΣΑΙ ΙΙ 

16/4/2016 14:25 – 22:25 Χίος-Πειραιάς HELLENIC SEAWAYS ARIADNE 

17/4/2016 08:25 – 11:20 Χίος-Μυτιλήνη HELLENIC SEAWAYS ARIADNE 

17/4/2016 09:30 – 12:00 Χίος-Βαθύ HELLENIC SEAWAYS NISSOS MYKONOS 

17/4/2016 09:30 – 15:55 Χίος-Εύδηλος HELLENIC SEAWAYS NISSOS MYKONOS 

17/4/2016 09:30 – 14:50 Χίος-Φούρνοι HELLENIC SEAWAYS NISSOS MYKONOS 

17/4/2016 09:30 – 18:35 Χίος-Μύκονος HELLENIC SEAWAYS NISSOS MYKONOS 

17/4/2016 09:30 – 19:40 Χίος- Σύρος HELLENIC SEAWAYS NISSOS MYKONOS 

17/4/2016 09:30 – 13:35 Χίος-Καρλόβασι HELLENIC SEAWAYS NISSOS MYKONOS 

17/4/2016 09:30 – 23:50 Χίος-Πειραιάς HELLENIC SEAWAYS NISSOS MYKONOS 

17/4/2016 19:30 – 23:15 Χίος-Ψαρά ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΗ PSARA GLORY 

17/4/2016 23:25 – 07:25 Χίος-Πειραιάς HELLENIC SEAWAYS ARIADNE 
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Η σύνθεση της επιβατικής κίνησης ως προς τον λιμένα προέλευσης/προορισμού στη 

γραμμή Χίου – Μυτιλήνης, η οποία είναι η κύρια γραμμή ακτοπλοϊκής σύνδεσης του 

νησιού, επηρεάζεται από την εποχικότητα της τουριστικής κίνησης. Βάσει εκτιμήσεων 

των τουριστικών πρακτόρων της Χίου , κατά τους εκτός αιχμής μήνες - όπου η επιβατική 

διακίνηση αφορά ζήτηση προερχόμενη από μονίμους κατοίκους - το ποσοστό του 

φόρτου της γραμμής που κατευθύνεται ή προέρχεται από τον λιμένα κυμαίνεται στο 50% 

περίπου του συνόλου της. Κατά τη διάρκεια της αιχμής της τουριστικής περιόδου, η 

επιβατική κίνηση της γραμμής από και προς τη Χίο μεγεθύνεται μεν σε απόλυτους 

αριθμούς, ως ποσοστό όμως του συνόλου της διακίνησης της γραμμής παραμένει στο 

ίδιο επίπεδο.  

Το ποσοστό του φόρτου των πλοίων των υπολοίπων γραμμών που 

προορίζεται/προέρχεται για/από τη Χίο είναι μεγαλύτερο. 

 

4.1.1.2 Εξέλιξη ακτοπλοϊκής διασύνδεσης 

 

Λιμένας Χίου 

 

Ιστορικά στοιχεία εξέλιξης της ετήσιας διακίνησης επιβατών και επιβατικών οχημάτων, 

οργανωμένα ανά τρίμηνο, διατίθενται από την ΕΣΥΕ μέχρι το 2013. Προκειμένου να 

καλυφθεί η περίοδος μέχρι το 2015, ο μελετητής αναζήτησε στοιχεία και από το 

Λιμεναρχείο Χίου. Τα στοιχεία τα οποία διετέθησαν, δεν είναι διασταυρωμένα και 

ελεγμένα από την ΕΣΥΕ και χρησιμοποιούνται με σχετική επιφύλαξη, θεωρείται όμως ότι 

αποδίδουν αξιόπιστα την τάξη του φόρτου και την εικόνα των διακυμάνσεων και 

ικανοποιούν τις ανάγκες της παρούσας μελέτης.  

Στην παρούσα ανάλυση χρησιμοποιούνται και τα στοιχεία που ελήφθησαν από το 

Λιμεναρχείο Χίου για τα έτη 2014 – 2015. Τα στοιχεία αυτά για την περίοδο 2007 – 15 

παρουσιάζονται παρακάτω (Πίνακας 4-3). 
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Πίνακας 4-3: Λιμένας Χίου – Διακίνηση επιβατών 2007 - 15 

Πηγή: ΕΣΥΕ & Λιμεναρχείο Χίου 

 

Πίνακας 4-4: Λιμένας Χίου - Διακίνηση οχημάτων 2007 - 15 

Έτος 

Αποβιβασθέντα Οχήματα Επιβιβασθέντα Οχήματα Σύνολο 

ΜΕΑ Φορτηγά Ε/Γ 

Μεγάλα 

Ε/Γ 

Μικρά 

Δίκυκλα Φορτηγά Ε/Γ 

Μεγάλα 

Ε/Γ 

Μικρά 

Δίκυκλα 

2007 7.130 62 27.561 7.826 7.416 21 25.711 7.639 125.206 

2008 9.342 15 27.293 7.721 9.241 17 26.169 7.876 143.436 

2009 6.512 189 28.039 7.656 5.396 201 25.842 7.608 114.938 

2010 6.338 15 24.734 7.767 6.268 33 23.027 7.701 110.843 

2011 6.115 33 22.312 7.626 5.836 0 21.620 7.733 103.971 

2012 7.678 36 19.869 7.337 6.668 27 19.707 7.380 110.240 

2013 6.838 17 18.987 8.724 5.492 23 18.349 8.985 100.045 

2014* 7.070 0 20.656 7.287 5.471 0 20.090 7.366 103.042 

2015* 7.824 0 20.211 6.668 6.575 0 19.972 6.718 110.333 

Πηγή: ΕΣΥΕ & Λιμεναρχείο Χίου 

 

Έτος Αποβιβασθέντες 

επιβάτες 

Επιβιβασθέντες 

επιβάτες 

Σύνολο ετήσιας 

διακίνησης επιβατών 

2007 252.683 242.349 495.032 

2008 249.048 243.012 492.060 

2009 239.263 225.247 464.510 

2010 218.653 207.546 426.199 

2011 210.282 200.419 410.701 

2012 197.880 197.455 395.335 

2013 195.592 193.735 389.327 

2014* 193.029 192.388 385.417 

2015* 183.463 265.028 448.491 
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Σχήμα 4-1: Λιμένας Χίου - Ετήσια διακίνηση 2007 – 15 

 

Από τα διατιθέμενα στοιχεία προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα: 

 

Η επιβατική διακίνηση του λιμένα διαμορφώνεται σήμερα στην τάξη των 450.000 

επιβατών ετησίως. Παρατηρείται μια μείωση των φόρτων, κατά το διάστημα 2007-2015 

της τάξεως του 9,40%, η οποία αποδίδεται στην οικονομική κρίση. Πιο συγκεκριμένα, 

ενώ το 2007 το σύνολο της διακίνησης είναι 495.032 επιβάτες, το 2015 έχει φτάσει τους 

448.491 επιβάτες. Η μεγαλύτερη μείωση της επιβατικής διακίνησης παρατηρείται το 2010 

με ποσοστά 8,25%, ενώ παρατηρείται αύξηση της διακίνησης επιβατών κατά το έτος 

2015 της τάξεως του 16,37% η οποία αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην μεταφορά η 

προσφύγων από το νησί προς το λιμάνι Πειραιά. 

Η διακίνηση επιβατικών οχημάτων από τον λιμένα κινείται σήμερα στην τάξη των 40.000 

οχημάτων περίπου ετησίως. Η διακίνηση επιβατικών οχημάτων της εξαετίας 2010-2015 

βαίνει μειούμενη (24,57%) και ακολουθεί τις τάσεις της επιβατικής διακίνησης με 

εξαίρεση το 2015. Η μεγαλύτερη μείωση των φόρτων παρατηρείται το έτος 2010 και 

είναι της τάξεως του 11,31% και ακολουθεί το έτος 2012 με μείωση των φόρτων κατά 



Γενικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένων Χίου, Μεστών, Λημνιών, Ψαρών και Οινουσσών 

Τεχνική Έκθεση Α’ και Β’ Σταδίου 

 

17 

 

9,92%. Η αύξηση φόρτων που παρατηρείται το 2014 είναι πιθανώς πλασματική αφού τα 

στοιχεία των ετών 2014 και 2015 προέρχονται από το Λιμεναρχείο Χίου ενώ για τα 

προηγούμενα έτη τα στοιχεία προέρχονται από την ΕΣΥΕ. 

Η διακίνηση φορτηγών οχημάτων από τον λιμένα κινείται σήμερα στην τάξη των 14.500 

οχημάτων ετησίως, με κυμαινόμενες αυξομειώσεις κατ’ έτος για την οκταετία 2007-2015. 

Το εύρος των αυξομειώσεων αυτών αντανακλούν διακυμάνσεις της τουριστικής αγοράς 

και της οικοδομικής δραστηριότητας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν από το Λιμεναρχείο Χίου η διακίνηση στη γραμμή 

Χίος – Τσεσμέ παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα για τα έτη 2014 & 2015. 

 

Πίνακας 4-5: Λιμένας Χίου – Διακίνηση γραμμής Χίου – Τσεσμέ (2014 – 15) 

ΕΤΟΣ 

Κ α τ ά π λ ο ι Α π ό π λ ο ι Σ υ ν ο λ ο 

Κατάπλοι Επιβάτες Οχήματα Απόπλοι Επιβάτες Οχήματα Επιβάτες Οχήματα 

2014 2.102 115.827 2.423 2.102 110.493 2.090 226.320 4.513 

2015 2.187 122.938 1.982 2.187 113.066 1.713 236.004 3.695 

Πηγή: Λιμεναρχείο Χίου 

 

Η ακτοπλοϊκή κίνηση του λιμένα χαρακτηρίζεται από πολύ έντονη εποχιακή διακύμανση. 

Ο Πίνακας 4-6 παρουσιάζει την μηνιαία κατανομή της ετήσιας επιβατικής κίνησης για την 

το έτος 2015. Η μηνιαία διακύμανση ανά έτος για το διάστημα 2014-15, παρουσιάζεται 

στο Σχήμα 4-2. 

Προκύπτει ότι, ο λιμένας διακινεί περίπου το 53,83% του ετήσιου φόρτου επιβατών και 

το 65,91% της ετήσιας διακίνησης επιβατικών οχημάτων κατά τη θερινή περίοδο (Μάιος 

– Σεπτέμβριος). Οι υψηλότερες τιμές διακίνησης και οχημάτων, εμφανίζονται τον 

Αύγουστο, οπότε διακινείται ποσοστό της τάξης του 15,55% της ετήσιας διακίνησης 

επιβατών και του 26,24% της ετήσιας διακίνησης οχημάτων, ενώ κατά τους χειμερινούς 

μήνες, η μηνιαία διακίνηση περιορίζεται στην τάξη του 3 – 10% της ετήσιας διακίνησης 

των επιβατών και του 3 – 6% της ετήσιας διακίνησης των επιβατικών οχημάτων. 
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Πίνακας 4-6: Λιμένας Χίου – Μηνιαία κατανομή επιβατικής κίνησης για το 2015 

σε ποσοστό της ετήσιας διακίνησης 

Μήνας Επιβάτες ΙΧ 

Ιανουάριος 4,16% 3,89% 

Φεβρουάριος 3,36% 2,78% 

Μάρτιος 4,55% 3,64% 

Απρίλιος 7,94% 7,13% 

Μάιος 6,63% 5,33% 

Ιούνιος 8,61% 8,17% 

Ιούλιος 12,43% 14,95% 

Αύγουστος 15,55% 26,24% 

Σεπτέμβριος 10,61% 11,22% 

Οκτώβριος 9,47% 6,24% 

Νοέμβριος 8,07% 4,68% 

Δεκέμβριος 8,63% 5,73% 

Μάιος-Σεπτέμβριος 53,83% 65,91% 

Πηγή: Λιμεναρχείο Χίου 

 

Οι ετήσιες καμπύλες μηνιαίας κατανομής της επιβατικής κίνησης κατά το εξεταζόμενο 

διάστημα μετατοπίζονται προς υψηλότερες τιμές, διατηρούν όμως σταθερή τη μορφή 

τους, δείχνοντας σταθερή συμπεριφορά ως προς την εποχιακή διακύμανση, καθ’ όλο το 

διάστημα της ανάλυσης. Η μορφή τους δείχνει ότι είναι δυνατόν να εκτιμηθεί μια 

σταθερή βάση μηνιαίας κίνησης που μπορεί να αποδοθεί σε «μόνιμη ζήτηση», η οποία 

προκύπτει από μετακινήσεις των μονίμων κατοίκων της νήσου. Η κίνηση αυτή, που 

αντιστοιχεί περίπου στη μηνιαία διακίνηση της χειμερινής περιόδου, ήτοι στην τάξη των 

25.000 επιβατών, εκτιμάται ως μια ικανοποιητική προσεγγιστική αποτίμηση της μόνιμης – 

μη εποχιακής ή μη τουριστικής – ζήτησης η οποία υπάρχει καθ’ όλη τη διάρκεια του 

έτους. 
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Σχήμα 4-2: Λιμένας Χίου – Μηνιαία διακύμανση επιβατικής κίνησης 2014 – 15 

 

Αντίστοιχη με την εικόνα της καμπύλης της μηνιαίας διακύμανσης της επιβατικής κίνησης 

ανά έτος προκύπτει και η καμπύλη της μηνιαίας διακύμανσης της κίνησης επιβατικών 

οχημάτων, η οποία δίνεται στο Σχήμα 4-3. Προκύπτει ότι ετήσιες καμπύλες μηνιαίας 

διακύμανσης των επιβατικών οχημάτων εμφανίζουν ανάλογα χαρακτηριστικά με τις 

αντίστοιχες καμπύλες διακύμανσης της διακίνησης επιβατών. Η διακίνηση επιβατικών 

οχημάτων που μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιστοιχεί σε «μόνιμη ζήτηση» από πάγιες 

ανάγκες των κατοίκων της νήσου, αντιστοιχεί περίπου σε 5.500 επιβατικά οχήματα ανά 

μήνα. 
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Συνολική Μηνιαία Διακίνηση Οχημάτων Λιμένα Χίου 2014-2015
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Σχήμα 4-3: Λιμένας Χίου – Μηνιαία διακύμανση κίνησης επιβατικών οχημάτων 

2014 – 15 

 

Στοιχεία διακίνησης των λοιπών κατηγοριών οχημάτων (φορτηγά, λεωφορεία και 

δίκυκλα) δίνονται από την ΕΣΥΕ μέχρι το 2013. Η διακίνηση φορτηγών και δικύκλων είναι 

σημαντική: η πρώτη αντιστοιχεί σε κινήσεις φορτηγών με Ε/Γ – Ο/Γ για την κάλυψη των 

αναγκών τροφοδοσίας - οι οποίες είναι προφανώς αυξημένες κατά τη θερινή περίοδο – 

ενώ η δεύτερη εμφανίζεται αποκλειστικά κατά τη θερινή περίοδο. Η διακίνηση 

λεωφορείων είναι πρακτικά ασήμαντη. 

Η συνολική επιβάρυνση του λιμένα από τις τρεις λοιπές κατηγορίες είναι αρκετά 

σημαντική, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Ο Πίνακας 4-7 αποδίδει την ετήσια 

διακίνηση όλων των κατηγοριών οχημάτων εκφρασμένων σε ισοδύναμες Μονάδες 

Επιβατικών Αυτοκινήτων (ΜΕΑ) για την περίοδο 2007 – 15, σύμφωνα με στοιχεία ΕΣΥΕ 

και Λιμεναρχείου Χίου. 
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Πίνακας 4-7: Λιμένας Χίου – Συνολική ετήσια διακίνηση οχημάτων σε ΜΕΑ 

2006 – 13 (*) Συντελεστές μετατροπής: φορτηγό = 4,5 ΜΕΑ, λεωφορείο =3,5 

ΜΕΑ, δίκυκλο = 0,4 ΜΕΑ 

Συνολικά ΜΕΑ (*) 

2007 125.206 

2008 143.436 

2009 114.938 

2010 110.843 

2011 103.971 

2012 110.240 

2013 100.045 

2014* 103.042 

2015* 110.333 

Πηγή: ΕΣΥΕ & Λιμεναρχείο Χίου 

 

Λιμένας Μεστών 

 

Στο Λιμένα των Μεστών προσεγγίζουν κυρίως φορτηγά πλοία και δεξαμενόπλοια. Το έτος 

2014 προσέγγισαν στον λιμάνι το Ε/Γ-Ο/Γ πλοία ΨΑΡΑ ΓΚΛΟΡΥ με 30 κατάπλους και το 

Ε/Γ Παναγία Θεοτόκος με 1 κατάπλου ενώ το έτος 2015 προσέγγισαν τα Ε/Γ-Ο/Γ ΨΑΡΑ 

ΓΚΛΟΡΥ με 4 κατάπλους και το TERA JET (με σημαία Κύπρου) με 2 κατάπλους. Η 

διακίνηση του Λιμένα των Μεστών παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα για τα έτη 

2009-2015 και όπως φαίνεται η διακίνηση επιβατών και οχημάτων βαίνει μειούμενη κατά 

τα τελευταία δυο χρόνια. 



Γενικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένων Χίου, Μεστών, Λημνιών, Ψαρών και Οινουσσών 

Τεχνική Έκθεση Α’ και Β’ Σταδίου 

 

22 

 

Πίνακας 4-8: Λιμένας Μεστών - Διακίνηση επιβατών 2007 - 15 

Πηγή: ΕΣΥΕ & Λιμεναρχείο Χίου 

 

Πίνακας 4-9: Λιμένας Μεστών - Διακίνηση οχημάτων 2007 - 15 

 Αποβιβασθέντα Οχήματα Επιβιβασθέντα Οχήματα Σύνολο 

ΜΕΑ Έτος Φορτηγά Ε/Γ 

Μεγάλα 

Ε/Γ 

Μικρά 

Δίκυκλα Φορτηγά Ε/Γ 

Μεγάλα 

Ε/Γ 

Μικρά 

Δίκυκλα 

2009 6 0 224 24 4 0 149 27 438 

2010 181 0 1.254 201 193 0 2.036 245 5.151 

2011 177 0 2.930 397 143 0 3.151 304 7.801 

2012 221 0 1.933 280 120 0 2.005 264 5.690 

2013 83 0 1.789 220 93 0 1.727 222 4.485 

2014* 35   138 26 31   157 36 617 

2015* 2   6 2 2   4 3 30 

Πηγή: ΕΣΥΕ & Λιμεναρχείο Χίου 

 

Λιμένας Λημνιών 

 

Δεν διατίθενται καταγεγραμμένα στοιχεία σχετικά με την επιβατική και εμπορευματική 

διακίνηση του λιμένα κατά την τελευταία δεκαετία. 

 

Έτος Αποβιβασθέντες 

επιβάτες 

Επιβιβασθέντες επιβάτες Σύνολο ετήσιας 

διακίνησης επιβατών 

2009 1.349 1.130 2.479 

2010 6.712 7.541 14.253 

2011 9.907 10.828 20.735 

2012 7.028 7.161 14.189 

2013 6.384 6.419 12.803 

2014* 840 997 1.837 

2015* 35 27 62 
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Λιμένας Ψαρών 

 

Η επιβατική διακίνηση του λιμένα διαμορφώνεται σήμερα στην τάξη των 16.000 

επιβατών ετησίως. Παρατηρείται μια αύξηση των φόρτων, κατά το διάστημα 2007-2009 

ενώ στην συνέχεια παρατηρείται σχετική σταθερότητα στη διακίνηση με μικρές 

αυξομειώσεις από έτος σε έτος. Η διακίνηση των επιβατικών οχημάτων ακολουθεί τις 

διακυμάνσεις της επιβατικής διακίνησης και για το έτος 2015 είναι της τάξης των 2.600 

οχημάτων. 

 

Πίνακας 4-10: Λιμένας Ψαρών – Διακίνηση επιβατών 2007 - 15 

Πηγή: ΕΣΥΕ & Λιμεναρχείο Χίου 

Έτος Αποβιβασθέντες 

επιβάτες 

Επιβιβασθέντες επιβάτες Σύνολο ετήσιας 

διακίνησης επιβατών 

2007 5.161 4.941 10.102 

2008 5.548 5.546 11.094 

2009 6.116 9.649 15.765 

2010 7.466 7.465 14.931 

2011 6.948 6.915 13.863 

2012 7.593 8.203 15.796 

2013 7.985 7.774 15.759 

2014* 7.108 6.953 14.061 

2015* 7.648 8.249 15.897 
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Πίνακας 4-11: Λιμένας Μεστών Διακίνηση οχημάτων 2007 - 15 

 Αποβιβασθέντα Οχήματα Επιβιβασθέντα Οχήματα Σύνολο 

ΜΕΑ Έτος Φορτηγά Ε/Γ 

Μεγάλα 

Ε/Γ 

Μικρά 

Δίκυκλα Φορτηγά Ε/Γ 

Μεγάλα 

Ε/Γ 

Μικρά 

Δίκυκλα 

2007 89 0 580 239 64 0 556 213 2.005 

2008 125 0 688 270 114 0 686 253 2.659 

2009 126 0 719 210 97 0 776 234 2.676 

2010 301 0 1.096 324 290 0 1.094 326 5.110 

2011 255 0 1.074 298 260 0 1.067 413 4.743 

2012 240 0 1.207 343 239 0 1.299 370 4.947 

2013 267 0 1.747 283 253 0 1.706 254 6.008 

2014* 208 0 1.411 281 217 0 1.373 268 4.916 

2015* 247 0 1.338 239 223 0 1.317 248 4.965 

Πηγή: ΕΣΥΕ & Λιμεναρχείο Χίου 

 

Λιμένας Οινουσσών 

 

Ο λιμένας των Οινουσσών παρουσιάζει μια σταθερή αύξηση της ετήσιας διακίνησης των 

επιβατών κατά το χρονικό διάστημα 2007-2015 η οποία ακολουθείται από αντίστοιχη 

αύξηση της διακίνηση οχημάτων από και προς το νησί. 
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Πίνακας 4-12: Λιμένας Οινουσσών – Διακίνηση επιβατών 2007 - 13 

Πηγή: ΕΣΥΕ & Λιμεναρχείο Χίου 

 

Πίνακας 4-13: Λιμένας Οινουσσών – Διακίνηση Οχημάτων 

 Αποβιβασθέντα Οχήματα Επιβιβασθέντα Οχήματα Σύνολο 

ΜΕΑ Έτος Φορτηγά Ε/Γ 

Μεγάλα 

Ε/Γ 

Μικρά 

Δίκυκλα Φορτηγά Ε/Γ 

Μεγάλα 

Ε/Γ 

Μικρά 

Δίκυκλα 

2007 0 0 723 657 0 0 860 731 2.138 

2008 0 0 849 660 13 1 754 626 2.179 

2009 0 0 1.108 896 0 0 1.099 788 2.881 

2010 2 6 1.196 930 0 0 1.192 839 3.126 

2011 16 0 1.405 952 17 0 1.399 949 3.713 

2012 3 0 1.328 1.045 4 0 1.334 1.016 3.518 

2013 6 0 1.345 1.302 5 0 1.332 1.279 3.759 

2014*         3.645 

2015*         3.606 

Πηγή: ΕΣΥΕ & Λιμεναρχείο Χίου 

Έτος Αποβιβασθέντες 

επιβάτες 

Επιβιβασθέντες επιβάτες Σύνολο ετήσιας 

διακίνησης επιβατών 

2007 13.784 13.927 27.711 

2008 13.825 13.020 26.845 

2009 15.633 14.970 30.603 

2010 15.712 15.220 30.932 

2011 15.682 15.286 30.968 

2012 17.454 16.493 33.947 

2013 17.251 16.567 33.818 

2014*   34.991 

2015*   34.722 
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Μηνιαία κατανομή επιβατικής διακίνησης στο λιμάνι των Οινουσσών (2010-2015)
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Σχήμα 4-4: Λιμένας Οινουσσών – Μηνιαία διακύμανση επιβατικής κίνησης 

2010 – 15 

Μηνιαία κατανομή διακίνησης ΙΧ οχημάτων στο λιμάνι των Οινουσσών (2010-2015)
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Σχήμα 4-5: Λιμένας Οινουσσών – Μηνιαία διακύμανση διακίνησης ΙΧ οχημάτων 

2010 - 15 
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Σύμφωνα με στοιχεία του Δ.Λ.Τ. Χίου η διακίνηση στο λιμένα Λημνιών είναι εξαιρετικά 

μικρή. Καταπλέει περί τις 30 φορές το Ε/Γ – Ο/Γ ΨΑΡΑ ΓΚΛΟΡΥ, ενώ κατά τη χειμερινή 

περίοδο ελλιμενίζονται περί τα πέντε (5) μικρά αλιευτικά σκάφη, κατά τη θερινή περίοδο 

ελλιμενίζονται περί τα δέκα (10) μικρά αλιευτικά σκάφη και καταπλέουν κατά μέσο όρο 

τρία (3) σκάφη αναψυχής κάθε εβδομάδα. 

  

4.1.1.3 Εμπορευματική διακίνηση 

 

O Πίνακας 4-14 δίνει στοιχεία ετήσιας διακίνησης εμπορευμάτων από/προς τον λιμένα της 

Χίου, κατά κατηγορία φορτίου, που μεταφέρονται με τα πλοία της ακτοπλοΐας για τα έτη 

2007 -2013 (στοιχεία ΕΣΥΕ), τα οποία καλύπτουν τόσο την προ κρίσης περίοδο, όσο και 

την περίοδο της κρίσης, η οποία έχει καταφανώς επηρεάσει τη ζήτηση διακίνησης 

εμπορευμάτων (για τα έτη 2014 και 2015 δεν κατέστη δυνατή η ανεύρεση στοιχείων 

εμπορευματικής διακίνησης. Γενικά, η τάξη ετήσιας διακίνησης ήταν περί τις 250.000 – 

300.000 τόνους προ κρίσης ενώ μετά το 2009 παρουσιάζει μείωση και είναι της τάξης 

των 150.000 – 200.000 τόνους. 

 

Πίνακας 4-14: Λιμένας Χίου – Εμπορευματική διακίνηση ακτοπλοΐας 2007 - 13 

Έτος 

Κατηγορίες εκφορτωθέντων (μικτό βάρος φορτίων σε 
τόνους) 

Κατηγορίες φορτωθέντων (μικτό βάρος φορτίων σε 
τόνους) 

Σύνολο 

Υγρό 

Φορτίο 
Χύμα 

Ξηρό 

Φορτίο 
Χύμα 

Φορτίο 
σε Ε/Κ 

Φορτίο 

σε 
Ro/Ro 

Άλλα 

Γεν. 
Φορτία 

Σύνολο 

Υγρό 

Φορτίο 
Χύμα 

Ξηρό 

Φορτίο 
Χύμα 

Φορτίο 
σε Ε/Κ 

Φορτίο 

σε 
Ro/Ro 

Άλλα 

Γεν. 
Φορτία 

2007 274.624 83.115 63.495 0 106.195 21.819 46.620 0 0 0 46.620 0 

2008 244.355 75.527 54.526 0 101.589 12.713 42.609 0 0 0 41.249 1.360 

2009 196.200 61.406 42.345 0 77.126 15.323 34.917 0 2.750 0 32.167 0 

2010 192.651 61.174 40.377 0 77.863 13.237 46.788 0 7.855 0 38.863 70 

2011 144.027 35.055 35.870 0 62.730 10.372 45.508 0 0 0 45.508 0 

2012 146.193 46.264 10.378 0 73.514 16.037 55.629 0 2.580 0 53.049 0 

2013 154.623 60.435 13.537 0 64.291 16.360 50.440 0 0 0 50.440 0 

Πηγή: ΕΣΥΕ & Λιμεναρχείο Χίου 
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O Πίνακας 4-15 παρουσιάζει τα στοιχεία ετήσιας διακίνησης εμπορευμάτων από/προς το 

λιμάνι των Μεστών, κατά κατηγορία φορτίου, που μεταφέρονται με τα πλοία της 

ακτοπλοΐας για τα έτη 2007 -2013 (στοιχεία ΕΣΥΕ), τα οποία καλύπτουν τόσο την προ 

κρίσης περίοδο, όσο και την περίοδο της κρίσης, (για τα έτη 2014 και 2015 δεν κατέστη 

δυνατή η ανεύρεση στοιχείων εμπορευματικής διακίνησης. Γενικά, η τάξη ετήσιας 

διακίνησης κατά την τελευταία διετία είναι περί τους 40.000 τόνους ενώ παρουσιάζεται 

σημαντική αύξηση κατά τα έτη 2012 και 2013. 

 

Πίνακας 4-15: Λιμένας Μεστών – Εμπορευματική διακίνηση ακτοπλοΐας  

2007 - 13 

Έτος 

Κατηγορίες εκφορτωθέντων (μικτό βάρος φορτίων 

σε τόνους) 

Κατηγορίες φορτωθέντων (μικτό βάρος φορτίων 

σε τόνους 

Σύνολο 

Υγρό 

Φορτίο 
Χύμα 

Ξηρό 

Φορτίο 
Χύμα 

Φορτίο 

σε Ε/Κ 

Φορτίο 

σε 
Ro/Ro 

Άλλα 

Γεν. 
Φορτία 

Σύνολο 

Υγρό 

Φορτίο 
Χύμα 

Ξηρό 

Φορτίο 
Χύμα 

Φορτίο 

σε Ε/Κ 

Φορτίο 

σε 
Ro/Ro 

Άλλα 

Γεν. 
Φορτία 

2007 697 166 0 0 0 531 6.110 0 6.100 0 0 10 

2008 805 705 0 0 30 70 10.500 0 10.500 0 0 0 

2009 1.172 1.016 0 0 35 121 2.636 0 2.500 0 31 105 

2010 1.657 171 0 0 1.439 47 2.756 0 2.100 0 656 0 

2011 1.309 40 0 0 1.259 10 1.775 0 1.650 0 125 0 

2012 3.649 337 0 0 2.288 1.024 32.498 0 22.550 0 248 9.700 

2013 3.467 1.299 0 0 2.168 0 35.450 0 24.740 0 190 10.520 

Πηγή: ΕΣΥΕ & Λιμεναρχείο Χίου 
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4.1.1.4 Κρουαζιέρα 

 

Η ζήτηση υπηρεσιών κρουαζιέρας αυξάνεται σταθερά σε παγκόσμιο επίπεδο, με ρυθμούς 

που για την 20ετή περίοδο 1990-2019 αναμένεται να διαμορφωθούν στο 6,55%  

Στην περιοχή της Μεσογείου σημειώνεται επίσης μακροπρόθεσμα αυξητική τάση. 

Ωστόσο, δεδομένου ότι η κρουαζιέρα αποτελεί κλάδο δραστηριότητας που είναι 

εξαιρετικά ευαίσθητος στο πολιτικό περιβάλλον, εντοπίζονται περίοδοι γεωπολιτικών 

εντάσεων κατά τις οποίες σημειώνεται σημαντική μείωση. Τέτοιες περίοδοι ήταν η 

περίοδος των επιχειρήσεων στο Ιράκ, η περίοδος της «Αραβικής Άνοιξης», όπως και το 

2014 στη διάρκεια του οποίου σημειώθηκε πτώση έναντι του 2013 της τάξεως του 20%, 

που αποδίδεται στην ένταση στη Μέση Ανατολή. Η τάση για την τρέχον έτος (2016) 

φαίνεται ότι θα είναι αυξητική σε σχέση με το 2015.  

Οι σημαντικότεροι ελληνικοί λιμένες κρουαζιέρας είναι ο Πειραιάς, η Σαντορίνη, το 

Κατάκολο, η Μύκονος, η Κέρκυρα και η Ρόδος. Λιμένες με αξιόλογη κίνηση κρουαζιέρας 

είναι επίσης το Ηράκλειο, η Πάτμος, και τα Χανιά. Υπάρχουν και άλλοι λιμένες που 

προσελκύουν κάποια μικρότερη κίνηση, η οποία σπάνια είναι προϊόν μακρόχρονου 

προγραμματισμού από εταιρείες, και, για το λόγο αυτό, συνήθως, δεν έχει συνέχεια. 

Η Χίος αποτελεί δευτερεύοντα προορισμό διερχόμενης κρουαζιέρας, ο οποίος κατάφερε 

να προσελκύσει ένα σταθερό αριθμό κατάπλων στο διάστημα 2009 έως 2014. Σύμφωνα 

με τα στοιχεία της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ), το 2015 το λιμάνι της Χίου 

βρίσκεται στη 17 θέση, όσον αφορά στον αριθμό αφίξεων επιβατών κρουαζιέρας στους 

ελληνικούς λιμένες αμέσως μετά από τον Λιμένα Θεσσαλονίκης. Το 2015, παρά το 

γεγονός ότι το νησί βρέθηκε στο κέντρο της προσφυγικής κρίσης, παρουσιάστηκε μια 

σημαντική – και ενθαρρυντική - αύξηση κατάπλων που μεταφράστηκε σε αλματώδης 

αύξηση διακίνησης επιβατών κρουαζιέρας, της τάξης του 48,7% σε σχέση με το 2014. 



Γενικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένων Χίου, Μεστών, Λημνιών, Ψαρών και Οινουσσών 

Τεχνική Έκθεση Α’ και Β’ Σταδίου 

 

30 

 

Πίνακας 4-16: Λιμένας Χίου – Διακίνηση διερχόμενης κρουαζιέρας 2009 - 15 

Έτος 
Αριθμός 

κατάπλων 

Αριθμός 

επιβατών 

2009 23 10.635 

2010 20 7.934 

2011 25 8.487 

2012 25 8.349 

2013 33 9.924 

2014 36 16.963 

2015 43 25.229 

Πηγή: ΕΣΥΕ & Λιμεναρχείο Χίου 

 

Το σύνολο της κίνησης διερχόμενης κρουαζιέρας παρατηρείται κατά από το Μάιο μέχρι 

τον Οκτώβριο. Συνήθως η προσέγγιση του πλοίου στον λιμένα γίνεται το πρωί και το 

πλοίο παραμένει καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας (08:00 π.μ. - 20:00 μ.μ.). 
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Πίνακας 4-17: Λιμένας Χίου – Μηνιαία διακίνηση πλοίων και επιβατών 

κρουαζιέρας 2014 - 15 

Μήνας 
Διακίνηση 2014 Διακίνηση 2015 

Κατάπλοι Επιβάτες Κατάπλοι Επιβάτες 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 0  0  

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 0  2 112 

ΜΑΡΤΙΟΣ 0  1 99 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 0  4 1.120 

ΜΑΙΟΣ 6 3.930 5 3.661 

ΙΟΥΝΙΟΣ 5 3.241 10 7.222 

ΙΟΥΛΙΟΣ 7 1.516 6 2.821 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 4 793 1 3.214 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 9 4.060 8 4.370 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 5 3.423 4 2.320 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 0  1 290 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 0  0  

Σύνολο 36 16.963 42 25.229 

Πηγή: ΕΣΥΕ & Λιμεναρχείο Χίου 

 

4.1.2 Στοιχεία και Κινήσεις πλοίων 

4.1.2.1 Λιμένας Χίου 

 

Στο λιμένα Χίου εξυπηρετούνται κυρίως επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία της ακτοπλοΐας 

με συχνότερα δρομολόγια κατά τους θερινούς μήνες και δευτερευόντως φορτηγά πλοία. 

Στον ακόλουθο Πίνακα δίνονται τα χαρακτηριστικά των εξυπηρετούμενων Ε/Γ – Ο/Γ 

πλοίων: 
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Πίνακας 4-18: Λιμένας Χίου – Στοιχεία εξυπηρετούμενων πλοίων 2015 

Είδος Πλοίου Όνομα Πλοίου Μήκος (m) Βύθισμα (m) 

E/Γ – Ο/Γ BLUE STAR I 171,4 6,45 

E/Γ – Ο/Γ BLUE STAR PATMOS 145,9 5,7 

E/Γ – Ο/Γ ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ 141 5,3 

E/Γ – Ο/Γ ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ 192,5 7 

E/Γ – Ο/Γ ΟΙΝΟΥΣΣΑΙ ΙΙΙ 38,08 3,5 

E/Γ – Ο/Γ ΨΑΡΑ ΓΚΛΟΡΥ 58,00 2,5 

E/Γ – Ο/Γ ΣΑΝ ΝΙΚΟΛΑΣ 30,61 - 

E/Γ – Ο/Γ ΑΡΙΑΔΝΗ 195,95 7 

E/Γ – Ο/Γ ERTURK I 46,50 3,3 

E/Γ – Ο/Γ CHIOS 56,38 2,4 

E/Γ – Ο/Γ ERTURK 32,22 3,97 

E/Γ – Ο/Γ EUROPEAN EXPRESS 148,46 8,8 

E/Γ – Ο/Γ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 138,25 - 

E/Γ – Ο/Γ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 175,48 6,57 

E/Γ – Ο/Γ TERA JET 148,81 3,4 

Φ/Γ – Ο/Γ ΠΕΛΑΓΙΤΗΣ 154 7,32 

Φ/Γ –Ο/Γ ΤΑΛΩΣ 124,2 4,95 

Φ/Γ – ΛΑΝΤΖΑ ΙΣΙΔΩΡΟΣ Σ. 18,80 1,80 

Ρ/Κ – ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΟ ΜΙΧΑΛΗΣ Σ. 25,00 3,26 

Φ/Γ - ΛΑΝΤΖΑ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 20,64 2,26 

Πηγή: Λιμεναρχείο Χίου 

 

Κατά το έτος 2015 καταγράφηκαν 955 κατάπλοι θαλαμηγών σκαφών με μήκος από 4,85 

έως 53,50 m, καθώς και 42 κατάπλοι κρουαζιερόπλοιων από το μήνα Φεβρουάριο έως και 

το μήνα Νοέμβριο, τα στοιχεία των οποίων παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα: 
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Πίνακας 4-19: Λιμένας Χίου – Στοιχεία εξυπηρετούμενων  

κρουαζιερόπλοιων 2015 

Όνομα Σημαία Μήκος Βύθισμα Προέλευση Προορισμός 

LA BELLE DE L’ADRIATIQUE Βέλγιο 110,65 2,5 Πειραιάς Σμύρνη 

LE LYRIAL Γαλλία 142 4,9 Νάξος Λήμνος 

EUROPA Μπαχάμες - - - - 

M/V CELESTYAL CRYSTAL Μάλτα 162 6,1 Σύμη Μύκονος 

ALBATROS - 205 8,5 Bodrum Οινούσσες 

ARTEMIS Μάλτα 60 3 Μυτιλήνη Κουσάντασι 

THOMSON SPIRIT - 214 - Καβάλα Σμύρνη 

EMERALD PRINCESS - 288,7 8,5 Βόλος Costanza 

SEA CLOUD Μάλτα 109,5 5,13 Πειραιάς Μυτιλήνη 

C/V VARIETY VOYAGER Μάλτα 65,95 - Ηράκλειο Canakkale 

OCEAN MAJESTY - 140 - - - 

C/S SALAMIS FILOXENIA Κύπρου 156,26 6,2 Μυτιλήνη Καστελόριζο 

SPV STAR CLIPPER - - - Πάτμος Λήμνος 

CLUB MED II - 187 5,2 Σαντορίνη Μυτιλήνη 

EUROPA 2 - - - Θεσσαλονίκη Οινούσσες 

HAMBURG - 145 5,15 Σαντορίνη Καβάλα 

Πηγή: Λιμεναρχείο Χίου 

 

4.1.2.2 Λιμένας Μεστών 

 

Στο λιμένα Μεστών δραστηριοποιούνται - ελλιμενίζονται κυρίως φορτηγά πλοία και 

δεξαμενόπλοια και σε μικρότερο βαθμό επιβατηγά – οχηματαγωγά. Αναλυτικά στοιχεία 

δίνονται στον ακόλουθο Πίνακα: 
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Πίνακας 4-20: Λιμένας Μεστών - Στοιχεία εξυπηρετούμενων πλοίων 2015 

Τύπος/Όνομα Μήκος (m) Βύθισμα (m) Αριθμ. Κ/Π 

Δ/Ξ ΖΕΦΥΡΟΣ 

Ν.Π.: 11515 
77,22 4,5 19 

Δ/Ξ ΑΠΗΛΙΩΤΗΣ 
Ν.Π.: 11460 

77,22 4,3 21 

Δ/Ξ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 

Ν.Π.: 10964 
58,69 4,4 33 

Φ/Γ ΜΕΜΑ 

Ν.Π.: 10846 
66,15 3,29 22 

Φ/Γ ΕΙΡΗΝΗ 
Ν.Π.7147 

62,94  1 

Δ/Ξ ΕΚΟ 1 

Ν.Π.: 11740 
89,95 4,2 1 

Φ/Γ ΜΙΑΛΗΣ Κ 

Ν.Π.: 11541 
62,92 5,2 2 

Φ/Γ ΚΑΠ. ΧΡΗΣΤΟΣ 
Ν.Π.: 6900 

72,00 2,8 4 

Φ/Γ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ 

ΣΚΟΠΕΛΟΥ 
Ν.Π.: 10476 

53,35 4 22 

Φ/Γ – Ο/Γ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 

Ν.Π.: 10476 
59,90 2,5 3 

Φ/Γ ΜΙΧΑΛΗΣ 

Ν.Π.: 10443 
83,00 4,2 6 

Φ/Γ ΜΙΧΑΛΗΣ Τ. 
Ν.Π.: 11298 

68,13 3,8 1 

Φ/Γ SIRIOS CEMENT III 

ΣΗΜ. ΠΑΝΑΜΑ 
92,30 5,6 3 

Φ/Γ ΕΛΕΝΗ Κ II 

Ν.Π.: 11287 
  1 

Φ/Γ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
Ν.Π.: 12245 

82,50 3,9 2 

Φ/Γ RINO 

Ν.Π. 11971 
91,56 5,8 2 

Φ/Γ EVIACEMENT IV 

ΣΗΜ. ΠΑΝΑΜΑ 
91,97 5,6 1 

Δ/Ξ JET XV 
Ν.Π.: 11444 

58,10 4 2 

Ε/Γ – Ο/Γ ΨΑΡΑ 

ΓΚΛΟΡΥ Ν.Π.: 12085 
58,00 2,5 4 

Ε/Γ – Ο/Γ ΤERA JET 

ΣΗΜ. ΚΥΠΡΟΥ 
145,81 3,4 2 

Πηγή: Λιμεναρχείο Χίου 
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Στο λιμένα των Μεστών ελλιμενίζονται περί τα 45 αλιευτικά σκάφη (επαγγελματικά και 

ερασιτεχνικά) με βύθισμα από 0,30 έως 1,30m και μήκος από 3,00 έως 30m περίπου, 

καθώς και δύο βοηθητικά σκάφη ιχθυοκαλλιέργειας. 

 

4.1.2.3 Λιμένας Λημνιών 

 

Δεν διατίθενται καταγεγραμμένα στοιχεία σχετικά με την επιβατική και εμπορευματική 

διακίνηση του λιμένα κατά την τελευταία δεκαετία. Ωστόσο κατόπιν προφορικής 

ενημέρωσης κατά τη θερινή περίοδο καταπλέει περί τις 30 φορές το Ε/Γ – Ο/Γ ΨΑΡΑ 

ΓΚΛΟΡΥ με μήκος 58,00m και βύθισμα 2,5m. Επίσης, κατά τη χειμερινή περίοδο 

ελλιμενίζονται περί τα πέντε (5) μικρά αλιευτικά σκάφη, ενώ κατά τη θερινή περίοδο 

ελλιμενίζονται περί τα δέκα (10) μικρά αλιευτικά σκάφη και καταπλέουν κατά μέσο όρο 

τρία (3) σκάφη αναψυχής κάθε εβδομάδα. 

  

4.1.2.4 Λιμένας Ψαρών 

 

Ο λιμένας των Ψαρών εξυπηρετεί ταυτόχρονα έως και δύο (2) επιβατηγά – 

οχηματαγωγά, φορτηγά και δεξαμενόπλοια με μήκος έως 60 m και βύθισμα έως 8 m. Στο 

λιμένα καταπλέουν συνήθως τουριστικά σκάφη αναψυχής με μέγιστο μήκος 20m και 

βύθισμα 4m. Μόνιμα ελλιμενίζονται τριάντα (30) Ε/Γ – Α/Κ σκάφη και δεκαπέντε (15) 

ερασιτεχνικά σκάφη στα οποία προστίθενται έως και δέκα (10) με δεκαπέντε (15) σκάφη 

αναψυχής κατά τους θερινούς μήνες. Δεν υπάρχουν καταγραφές για εξυπηρέτηση 

ημερόπλοιων, λαντζών, θαλάσσιων ταξί και ιπτάμενων δελφινιών. 

 

4.1.2.5 Λιμένας Οινουσσών 

 

Ο λιμένας των Οινουσσών εξυπηρετεί δύο (2) επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία: το Ε/Γ – 

Ο/Γ Οινούσσαι III με μήκος 42,7m και βύθισμα 3,50m και το Ε/Γ – Ο/Γ Blue Star Ι με 

μήκος 176,95m και βύθισμα 6,50m, το οποίο πρυμνοδετεί στο εξωτερικό κρηπίδωμα. 

Κατά τους θερινούς μήνες εξυπηρετούνται έως τρία (3) κρουαζιερόπλοια σε αγκυροβόλιο 
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εκτός του λιμένα, καθώς και είκοσι (20) θαλαμηγοί με βύθισμα 4m. O λιμένας εξυπηρετεί 

φορτηγά πλοία μήκους έως 60m και βυθίσματος έως 5,50m, τριάντα (30) αλιευτικά 

(επαγγελματικά – ερασιτεχνικά) σκάφη και τα εξής τέσσερα (4) θαλάσσια ταξί: 

 

 Άνεμος – μήκος 10,44m και βύθισμα 1,03m 

 Παναγιά Σπηλιανή – μήκος 9,95m και βύθισμα 1,18m 

 Άγιος Δημήτριος – μήκος 9,40m και βύθισμα 1,00m 

 Άγιος Νικόλαος – μήκος 9,95m και βύθισμα 1,30m 

 

4.1.3 Συγκριτική αξιολόγηση μεταφορικού έργου με τρέχουσες συνθήκες / 

Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα 

 

Από την ανάλυση του μεταφορικού έργου του Λιμένα Χίου, παρατηρείται μια μείωση των 

φόρτων τόσο των επιβατών όσο και των οχημάτων, κατά το διάστημα 2007-2015 η 

οποία αποδίδεται στην οικονομική κρίση. Η αύξηση της διακίνησης επιβατών κατά το έτος 

2015 της τάξεως του 16,37%, αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην μεταφορά η 

προσφύγων από το νησί προς το λιμάνι Πειραιά. 

Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, η ακτοπλοϊκή κίνηση του λιμένα χαρακτηρίζεται από 

πολύ έντονη εποχιακή διακύμανση. Ο λιμένας διακινεί περίπου το 53,83% του ετήσιου 

φόρτου επιβατών και το 65,91% της ετήσιας διακίνησης επιβατικών οχημάτων κατά τη 

θερινή περίοδο (Μάιος – Σεπτέμβριος). Οι υψηλότερες τιμές διακίνησης και οχημάτων, 

εμφανίζονται τον Αύγουστο, οπότε διακινείται ποσοστό της τάξης του 15,55% της 

ετήσιας διακίνησης επιβατών και του 26,24% της ετήσιας διακίνησης οχημάτων, ενώ 

κατά τους χειμερινούς μήνες, η μηνιαία διακίνηση περιορίζεται στην τάξη του 3 – 10% 

της ετήσιας διακίνησης των επιβατών και του 3 – 6% της ετήσιας διακίνησης των 

επιβατικών οχημάτων. 

Από τις ετήσιες καμπύλες μηνιαίας διακύμανσης επιβατών και επιβατικών οχημάτων 

προκύπτει ότι η διακίνηση που μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιστοιχεί σε «μόνιμη ζήτηση» 

από πάγιες ανάγκες των κατοίκων της νήσου, αντιστοιχεί περίπου σε 25.000 επιβάτες και 

σε 5.500 επιβατικά οχήματα ανά μήνα. 
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Όσον αφορά στην εμπορευματική διακίνηση τα στοιχεία καλύπτουν τόσο την προ κρίσης 

περίοδο, όσο και την περίοδο της κρίσης, η οποία έχει καταφανώς επηρεάσει τη ζήτηση 

διακίνησης εμπορευμάτων. Γενικά, η τάξη ετήσιας διακίνησης για το Λιμάνι της Χίου ήταν 

περί τις 250.000 – 300.000 τόνους προ κρίσης ενώ μετά το 2009 παρουσιάζει μείωση της 

τάξης των 150.000 – 200.000 τόνους. Να σημειωθεί εδώ ότι στο Λιμάνι των Μεστών 

παρουσιάζεται σημαντική αύξηση της διακίνησης κατά τα έτη 2012 και 2013 η οποία 

ξεπερνάει τους 30.000 τόνους. 

Τέλος στον τομέα της κρουαζιέρας η Χίος αποτελεί δευτερεύοντα προορισμό διερχόμενης 

κρουαζιέρας, ο οποίος κατάφερε να προσελκύσει ένα σταθερό αριθμό κατάπλων στο 

διάστημα 2009 έως 2014. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος 

(ΕΛΙΜΕ), το 2015 το λιμάνι της Χίου βρίσκεται στη 17 θέση, όσον αφορά στον αριθμό 

αφίξεων επιβατών κρουαζιέρας στους ελληνικούς λιμένες αμέσως μετά από τον Λιμένα 

Θεσσαλονίκης. Το 2015, παρά το γεγονός ότι το νησί βρέθηκε στο κέντρο της 

προσφυγικής κρίσης, παρουσιάστηκε μια σημαντική – και ενθαρρυντική - αύξηση 

κατάπλων που μεταφράστηκε σε αλματώδης αύξηση διακίνησης επιβατών κρουαζιέρας, 

της τάξης του 48,7% σε σχέση με το 2014. Το σύνολο της κίνησης διερχόμενης 

κρουαζιέρας παρατηρείται από το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο. 

 

4.2 Υφιστάμενες εγκαταστάσεις 

4.2.1 Λιμενικές Υποδομές 

4.2.1.1 Λιμένας Χίου 

 

Η λιμενολεκάνη συνολικής έκτασης Ε≈230.000 m2 προστατεύεται από δύο κεκαμένους 

λιμενοβραχίονες, έχει είσοδο στραμμένη προς τα ΝΑ εύρους περί τα 150m με βάθη που 

κυμαίνονται από 9 έως 10m. 

Ο βόρειος λιμενοβραχίονας προστατεύει το λιμένα από τους Β και ΒΑ ανέμους και είναι 

ουσιαστικά τρισκελής. Το πρώτο τμήμα (Β1) εκτείνεται προς τα Ν-ΝΑ με συνολικό μήκος 

περί τα 250m, διαθέτει θωράκιση από φυσικούς ογκολίθους στην εξωτερική του παρειά, 

ενώ εσωτερικά είναι κρηπιδωμένος προς εξυπηρέτηση των Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών της 

ακτοπλοΐας. Το κρηπίδωμα αποτελείται ένα τμήμα μήκους περί τα 60m το οποίο 
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εκτείνεται προς ΒΑ και ένα τμήμα μήκους περί τα 150m το οποίο εκτείνεται προς τα Ν-

ΝΑ, παράλληλα με τον κύριο άξονα του πρώτου σκέλους του λιμενοβραχίονα. Το 

δεύτερο τμήμα (Β2) εκτείνεται προς τα Α-ΝΑ για 150m περίπου, θωρακίζεται εξωτερικά 

από φυσικούς ογκολίθους, ενώ εσωτερικά διαμορφώνεται με λιθορριπή. Το τρίτο τμήμα 

(Β3) ακολουθεί τη διεύθυνση του δεύτερου για 170m περίπου και είναι διαμορφωμένο 

εξωτερικά και εσωτερικά από φυσικούς ογκολίθους. Στο ακραίο όριό του λειτουργεί 

φανός (Φ1) σε λευκό εξαγωνικό θυλάκιο με στήλη, εξώστη και πράσινη οριζόντια λωρίδα 

ύψους περίπου 7,5m. 

 

Εικόνα 4-1: Άποψη του πρώτου τμήματος του βόρειου λιμενοβραχίονα (Β1) 

(πηγή: www.tripinview.com) 

 

http://www.tripinview.com/
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Εικόνα 4-2: Άποψη του δεύτερου και τρίτου τμήματος του βόρειου 

λιμενοβραχίονα (Β1-Β2) (πηγή: www.tripinview.com) 

 

Ο νότιος λιμενοβραχίονας προστατεύει το λιμένα από τους Α και ΝΑ ανέμους και 

αποτελείται ουσιαστικά από δύο τμήματα. Το πρώτο (Ν1) εκτείνεται σε μήκος 130m προς 

τα Β-ΒΔ, είναι διαμορφωμένο εξωτερικά από φυσικούς ογκολίθους και εσωτερικά από 

κρηπίδωμα. Το δεύτερο τμήμα (Ν2) συνεχίζει υπό αμβλεία γωνία προς τα Β-ΒΑ σε μήκος 

150m, είναι διαμορφωμένο εξωτερικά από φυσικούς ογκολίθους και εσωτερικά από 

κρηπίδωμα και λιθορριπή. Στην κεφαλή του λειτουργεί φανός (Φ2), που αποτελείται από 

δύο ερυθρά κατακόρυφα φώτα με σταθερό φως σε λευκή σκυρόδετη στήλη ύψους 

περίπου 6m. 

 

http://www.tripinview.com/
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Εικόνα 4-3: Άποψη του πρώτου τμήματος του νότιου λιμενοβραχίονα (Ν1) 

 

 

Εικόνα 4-4: Άποψη του νότιου λιμενοβραχίονα (Ν1-Ν2) 
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Τα παράλια του λιμένα προς το χερσαίο τμήμα είναι κρηπιδωμένα με συνολικό μήκος περί 

τα 1200m. Τα Ε/Γ- Ο/Γ σκάφη της ακτοπλοΐας εξυπηρετούνται στο βόρειο τμήμα του 

λιμένα όπου τα βάθη κυμαίνονται από 6 έως 11m. Στο νότιο τμήμα του υφίσταται 

λιμενίσκος μικρότερων τουριστικών και αλιευτικών σκαφών, ο οποίος προστατεύεται από 

προβλήτα Δ-ΝΔ διεύθυνσης (Π1) συνολικού μήκους περί τα 60m, στην κεφαλή του 

οποίου λειτουργεί φανός (Φ3). Στο εσωτερικό του λιμενίσκου είναι τοποθετημένος 

πλωτός προβλήτας (Π2) που χρησιμοποιείται ως αγκυροβόλιο, μήκους 48m περίπου, 

κατασκευασμένος από σκυρόδεμα, με δάπεδο από ξυλεία και αποτελούμενος εκ 

τεσσάρων τμημάτων μήκους 12m έκαστου.  

 

 

Εικόνα 4-5: Άποψη του προβλήτα Π1 και του πλωτού προβλήτα Π2 

 

Στα βορειανατολικά κρηπιδώματα του λιμένα, πλησίον της παλιάς ιχθυόσκαλας, έχει 

προβλεφθεί η εγκατάσταση των χερσαίων υποδομών του υπό αδειοδότηση 
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υδατοδρομίου, συνολικής επιφάνειας Ε=106,36m2, όπως απεικονίζεται στο ακόλουθο 

Σχήμα 4-6.  

 

 

Σχήμα 4-6: Λιμένας Χίου - Προβλεπόμενη θέση  

χερσαίων υποδομών υδατοδρομίου  

 

Στο ακόλουθο Σχήμα 4-7 παρουσιάζεται συνολικά η διάταξη των υφιστάμενων λιμενικών 

εγκαταστάσεων στο λιμένα Χίου. 

Χερσαίες 
υποδομές 

υδατοδρομίου 
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Σχήμα 4-7: Λιμένας Χίου – Περιγραφή (πηγή υποβάθρου: google earth) 

 

4.2.1.2 Λιμένας Μεστών 

 

Στο μυχό του όρμου «Μεστά» εκτείνεται προς τα Β-ΒΔ προβλήτας εξυπηρέτησης μικρών 

αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους περί τα 50m και πλάτους 15m στην κεφαλή του. 

 

Τμήμα Β1 

Τμήμα Β2 

Τμήμα Β3 

Τμήμα Ν1 

Τμήμα Ν2 

Κρηπιδώματα 
εξυπηρέτησης 

Ε/Γ – Ο/Γ 

Φ1 

Φ2 

Φ3 

Προβλήτας Π1 

Πλωτός Προβλήτας Π2 

Λιθορριπή 

Είσοδος Λιμένα 

Προβλεπόμενη 
χερσαία υποδομή 

υδατοδρομίου 
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Εικόνα 4-6: Άποψη του προβλήτα σχήματος (Τ)  

(πηγή: google maps) 

 

Τα ανατολικά παράλια του μυχού του όρμου είναι κρηπιδωμένα ουσιαστικά σε πέντε 

τμήματα. Στο πρώτο τμήμα (Κ1) συνολικού μήκους 40m με διεύθυνση προς τα Β-ΒΔ 

εξυπηρετούνται μικρά σκάφη, ενώ στο βόρειο άκρο του υπάρχει κάθετος προβλήτας (Π1) 

διαστάσεων 55 x 55m περίπου προς εξυπηρέτηση μικρών σκαφών στη ΝΑ παρειά, και 

ημερόπλοιων στη ΝΔ παρειά. Στο πέρας του συνεχίζει το δεύτερο τμήμα (Κ2) 

κρηπιδώματος, συνολικού μήκους 181,60m, B-ΒΔ διεύθυνσης ως προς τον κύριο άξονα 

του, ωφέλιμου βάθους στο μέτωπο -9,00m προς εξυπηρέτηση Φ/Γ σκαφών. Το τρίτο 

τμήμα (Κ3) έχει συνολικό μήκος 191m, διεύθυνση προς Β-ΒΔ ως προς τον κύριο άξονα 

του και εξυπηρετεί Ε/Γ – Ο/Γ σκάφη. Το τέταρτο τμήμα (Κ4) συνεχίζει υπό αμβλεία γωνία 

140ο περίπου, έχει συνολικό μήκος 95m ενώ στο μέσο του διαθέτει ράμπα ανέλκυσης 

αλιευτικών σκαφών πλάτους 2,60m. To πέμπτο και τελευταίο τμήμα (Κ5) έχει συνολικό 

μήκος 160m, εκτείνεται προς Β-ΒΔ ως προς τον κύριο άξονά του και εξυπηρετεί 

στρατιωτικούς σκοπούς, ενώ στο βόρειο άκρο του λειτουργεί φανός (Φ1). 
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Εικόνα 4-7: Άποψη των κρηπιδωμάτων Κ1, Κ2 και του προβλήτα Π1  

(πηγή υποβάθρου: www.tripinview.com) 

 

 

Εικόνα 4-8: Άποψη των κρηπιδωμάτων Κ3, Κ4 και Κ5  

(πηγή υποβάθρου: www.tripinview.com) 

 

 

Προβλήτας Π1 

Κρηπίδωμα Κ1 

Κρηπίδωμα Κ2 

Κρηπίδωμα Κ3 Κρηπίδωμα Κ4 Κρηπίδωμα Κ5 Φ1 

http://www.tripinview.com/
http://www.tripinview.com/
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4.2.1.3 Λιμένας Λημνιών 

 

Η είσοδος του λιμένα είναι στραμμένη προς τα ΝΑ με άνοιγμα περί τα 110m και 

οριοθετείται αφενός από το NA άκρο του προσήνεμου μώλου στο οποίο λειτουργεί φανός 

και αφετέρου από το Δ άκρο καμπύλης λιθορριπής μήκους περίπου 50m στο οποίο επίσης 

λειτουργεί φανός. Ο προσήνεμος μώλος είναι διαμορφωμένος εξωτερικά από φυσικούς 

ογκολίθους και εσωτερικά από ευθύγραμμο κρηπίδωμα για τμήμα μήκους 108m. Το Α 

όριο της ανωτέρω λιθορριπής απέχει 30m περίπου από βραχώδη ακτή, στο δυτικό άκρο 

της οποίας λειτουργεί φανός, ενώ στο στενό υπάρχουν διάσπαρτοι βράχοι. 

 

 

Εικόνα 4-9: Άποψη του προσήνεμου μώλου  

(πηγή: google maps) 

 

Το υφιστάμενο αλιευτικό καταφύγιο είναι κρηπιδωμένο, διαθέτει γλίστρα στο ΝΔ άκρο 

του και προστατεύεται από κυματοθραύστη δύο τμημάτων. Το πρώτο τμήμα είναι 

κατασκευασμένο από φυσικούς ογκολίθους, εκτείνεται Β-ΒΑ σε μήκος περί τα 35m και 

είναι εσωτερικά κρηπιδωμένο και το δεύτερο τμήμα που είναι κατασκευασμένο από 

κρηπίδωμα και φυσικούς ογκολίθους, εκτείνεται Ν-ΝΑ περί τα 75m, ενώ στο άκρο του 

λειτουργεί φανός.  
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Εικόνα 4-10: Άποψη του αλιευτικού καταφυγίου και της υφιστάμενης γλίστρας 

(πηγή: google maps) 

 

Τα Β-ΒΔ παράλια της λιμενολεκάνης είναι διαμορφωμένα από διαδοχικά κρηπιδώματα 

συνολικού μήκους περί τα 250m, και τα Β-ΒΑ από εναλλαγές λιθορριπών.  

 

 

Εικόνα 4-11: Άποψη των βορειοανατολικών παραλίων της λιμενολεκάνης  

(πηγή: google maps) 
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Τον Ιούνιο του 2015 ολοκληρώθηκε η κατασκευή Μαρίνας σκαφών αναψυχής ή οποία 

εγκαινιάστηκε στις 22 Αυγούστου 2015. Έχει συνολικό μήκος παραλιακών κρηπιδωμάτων 

229m και συνολική επιφάνεια χερσαίου χώρου 3.440m2. Η χωρητικότητα της μαρίνας 

ανέρχεται σε 55 θέσεις σκαφών αναψυχής μήκους μέχρι 15m. 

 

 

Εικόνα 4-12: Καταφύγιο τουριστικών σκαφών Λημνιών  

(πηγή: www.amanivoice-chios.gr) 

 

4.2.1.4 Λιμένας Ψαρών 

 

Ο εσωτερικός λιμενίσκος, εξυπηρετεί κυρίως μικρά αλιευτικά σκάφη, ενώ διαμορφώνεται 

μεταξύ των δυτικών παραλίων του όρμου και ενός προβλήτα που εκτείνεται προς Β 

μήκους 80m ο οποίος διαμορφώνεται εξωτερικά με λιθορριπή και εσωτερικά με 

κρηπίδωμα, στο άκρο του οποίου λειτουργεί φανός. Η είσοδός του είναι στραμμένη προς 

Β με άνοιγμα περίπου 100m. 

Τα βόρεια παράλια είναι ακρηπίδωτα σε αντίθεση με τα δυτικά και νοτιοδυτικά όπου είναι 

κρηπιδωμένα, ενώ στο άκρο των δυτικών παραλίων είναι τοποθετημένος και πλωτός 

προβλήτας μήκους 34m με κατεύθυνση ΒΑ, αποτελούμενος από τρία επιμέρους πλωτά 

στοιχεία. 

Ο εξωτερικός λιμένας, στη συνέχεια του εσωτερικού προς Α, προστατεύεται από τους 

νότιους κυματισμούς με λιμενοβραχίονα ο οποίος εκτείνεται σε μήκος περί τα 220m προς 

Β-ΒΑ, είναι διαμορφωμένος εξωτερικά με λιθορριπή και εσωτερικά με κρηπίδωμα προς 

http://www.amanivoice-chios.gr/
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εξυπηρέτηση των Ε/Γ – Ο/Γ σκαφών της ακτοπλοΐας, ενώ στο άκρο του λειτουργεί 

φανός. 

Στο εσωτερικό κρηπίδωμα του εξωτερικού λιμένα προβλέπεται η χωροθέτηση των 

χερσαίων υποδομών του υπό αδειοδότηση υδατοδρομίου συνολικής επιφάνειας 

Ε=106,25m2, όπως απεικονίζεται στο ακόλουθο Σχήμα 4-8. 

 

 

Εικόνα 4-13: Άποψη της εξωτερικής θωράκισης του προσήνεμου μώλου 

 

 

Εικόνα 4-14: Άποψη του υφιστάμενου κρηπιδώματος εσωτερικά του 

προσήνεμου μώλου 

 



Γενικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένων Χίου, Μεστών, Λημνιών, Ψαρών και Οινουσσών 

Τεχνική Έκθεση Α’ και Β’ Σταδίου 

 

50 

 

 

Εικόνα 4-15: Άποψη του εγκάρσιου μώλου στη «ρίζα» του προσήνεμου μώλου 

 

 

Σχήμα 4-8: Λιμένας Ψαρών – Προβλεπόμενη θέση  

χερσαίων υποδομών υδατοδρομίου 

 

Χερσαίες 
υποδομές 

υδατοδρομίου 
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4.2.1.5 Λιμένας Οινουσσών 

 

Η είσοδος του λιμένα των Οινουσσών είναι στραμμένη προς τα ΒΑ με άνοιγμα περί τα 

120m. Προστατεύεται αφενός με κυματοθραύστη ο οποίος αποτελείται από φυσικούς 

ογκολίθους σε τμήμα 100m από τη ρίζα του και εν συνεχεία από κρηπίδωμα μήκους 20m 

μέχρι το πέρας, όπου λειτουργεί φανός, αφετέρου από λιμενοβραχίονα ΝΔ κατεύθυνσης, 

συνολικού μήκους 95m, ο οποίος εξωτερικά διαθέτει θωράκιση από φυσικούς ογκολίθους, 

εσωτερικά κρηπίδωμα και στην κεφαλή του λειτουργεί φανός. Από τη ρίζα του 

λιμενοβραχίονα και προς τα ΒΔ εκτείνεται κρηπίδωμα μήκους 90m προς εξυπηρέτηση 

των σκαφών της ακτοπλοΐας. Από τη ρίζα του λιμενοβραχίονα και εξωτερικά προς Ν-ΝΑ 

εκτείνεται μώλος διαστάσεων 40 x 30m με πλευρική θωράκιση από φυσικούς ογκολίθους, 

στον οποίο πρυμνοδετούν τα πλοία της ακτοπλοΐας. Δύο εσωτερικά κρηπιδωμένοι 

λιμενίσκοι μικρών σκαφών έχουν κατασκευασθεί, αφενός στα Α παράλια του όρμου και 

αφετέρου στα ΒΔ παράλια του όρμου ο οποίος προστατεύεται στα ΒΔ από κεκαμένο 

προβλήτα συνολικού μήκους 30 m και στα ΝΑ από προβλήτα μήκους 77m στο άκρο του 

οποίο λειτουργεί φανός. Μεταξύ των δύο λιμενίσκων έχει κατασκευασθεί γλίστρα για τις 

ανάγκες του παρακείμενου καρνάγιου, ενώ στο ΒΔ τμήμα υπάρχει μώλος ΝΑ 

κατεύθυνσης διαστάσεων 25 x 11m, στο άκρο του οποίου προβλέπεται η χωροθέτηση 

του υπό αδειοδότηση υδατοδρομίου συνολικής επιφάνειας Ε=148,2m2 (Σχήμα 4-9). Σε 

απόσταση 75m δυτικά του μώλου λειτουργεί φανός. Τα παράλια του όρμου είναι 

διαδοχικά κρηπιδωμένα στο σύνολό τους σε συνολικό μήκος περί τα 420m. 
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Εικόνα 4-16: Άποψη του λιμενίσκου στα Α παράλια  

(πηγή: www.tripinview.com) 

 

Εικόνα 4-17: Άποψη του λιμενίσκου στα ΒΔ παράλια  

(πηγή: www.tripinview.com) 

 

http://www.tripinview.com/
http://www.tripinview.com/
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Σχήμα 4-9: Λιμένας Οινουσσών – Προβλεπόμενη θέση  

χερσαίων υποδομών υδατοδρομίου 

 

4.2.2 Η/Μ Εξοπλισμός λιμένων 

 

Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις Η/Μ στην περιοχή των λιμένων περιλαμβάνουν τα εξής: 

 

Λιμένας Χίου 

 Είκοσι έξι (26) πίλλαρς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού προς 

εξυπηρέτηση των σκαφών 

 Τέσσερεις (4) παροχές νερού προς εξυπηρέτηση των αναγκών υδροδότησης του 

λιμένα 

 Οκτώ (8) παροχές ρεύματος προς εξυπηρέτηση των αναγκών λειτουργίας του 

λιμένα 

 Ηλεκτροφωτισμός 

 

Λιμένας Μεστών 
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 Μία παροχή νερού προς εξυπηρέτηση των αναγκών υδροδότησης του λιμένα 

 Τρεις (3) παροχές ρεύματος 

 Ηλεκτροφωτισμός 

 

Λιμένας Λημνιών 

 Είκοσι ένα (21) πίλλαρς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού προς 

εξυπηρέτηση των σκαφών 

 Τρεις (3) παροχές ρεύματος προς εξυπηρέτηση των αναγκών λειτουργίας του 

λιμένα 

 Τρεις (3) παροχές νερού προς εξυπηρέτηση των αναγκών υδροδότησης του 

λιμένα 

 Έξι (6) κρουνούς πυρόσβεσης 

 Έξι (6) πυροσβεστικές φωλιές 

 Δίκτυο αποχέτευσης 

 Ηλεκτροφωτισμός 

 

Λιμένας Ψαρών 

 Δύο (2) παγομηχανές 

 Γερανός ανέλκυσης – καθέλκυσης σκαφών ικανότητας 20 tn 

 Δύο (2) πίλλαρς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος προς εξυπηρέτηση σκαφών 

 Μία (1) παροχή ρεύματος προς εξυπηρέτηση των αναγκών λειτουργίας του λιμένα 

 Πυροσβεστικό συγκρότημα 

 Ηλεκτροφωτισμός 

 

Λιμένας Οινουσσών 

 Βίντσι ανέλκυσης – καθέλκυσης σκαφών 

 Μία (1) παροχή ρεύματος προς εξυπηρέτηση των αναγκών λειτουργίας του λιμένα 

 Δεκαοκτώ (18) πίλλαρς παροχής ρεύματος 

 Ηλεκτροφωτισμός 

 

4.2.3 Οδική κλπ. Σύνδεση λιμένος, εσωτερική οδοποιία, συνδυασμένες μεταφορές 
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4.2.3.1 Οδικό Δίκτυο 

 

Σύμφωνα με την μελέτη «Επικαιροποίηση στοιχείων κυκλοφοριακής μελέτης Χίου» που 

εκπονήθηκε το 2007, οι βασικές οδικές αρτηρίες που συνιστούν το οδικό δίκτυο της Χίου 

είναι η Λ. Ενώσεως, η Λ. Αιγαίου, η Κανάρη, η Λ. Δημοκρατίας - Πολυτεχνείου, η 

Καραολή & Δημητρίου, η Καλουτά - Έλενας Βενιζέλου. 

Η περιοχή του κέντρου της πόλης οριοθετείται από την Πλατεία Βουνακίου, την Λ. 

Αιγαίου, την Απλωταριάς (η οποία τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων λειτουργεί ως 

πεζόδρομος), την Ελευθ. Βενιζέλου, τη Μιχ. Λιβανού και την Κουντουριώτη. 

 

Αναλυτικά η λειτουργία των οδών που συνιστούν το ιεραρχημένο οδικό δίκτυο της πόλης 

είναι η εξής: 

 Η Λ. Ενώσεως συνδέει την πόλη με το Αεροδρόμιο και το νότιο τμήμα του νησιού. 

 Η Λ. Αιγαίου είναι συνέχεια της Λ. Ενώσεως και αποτελεί την παραλιακή οδό της 

πόλης. Κατά μήκος της οδού έχουν αναπτυχθεί χρήσεις εμπορίου, κέντρων 

αναψυχής (εστιατόρια, καφετέριες, τουριστικά μαγαζιά κτλ.), το τελωνείο κτλ. 

 Η Λ. Δημοκρατίας και η δίδυμή της Πολυτεχνείου περικλείουν την Πλατεία 

Βουνακίου και ενώνουν την Λ. Αιγαίου με την οδό Χάνδακος. Κατά μήκος των 

οδών αυτών έχουν αναπτυχθεί οι οικονομικές και διοικητικές δραστηριότητες της 

πόλης (Τράπεζες, Δημαρχείο, Νομαρχία) καθώς επίσης και οι αφετηρίες των 

αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών. 

 Η οδός Χάνδακος και σε συνέχεια της οι Καραολή - Δημητρίου και Έλενας 

Βενιζέλου συνδέουν το κέντρο της πόλης με το βόρειο τμήμα του νησιού. 

 Η οδός Γεωρ. Βερίτη και οι δίδυμες Καλαμπόκα / Κουντουριώτου που αποτελούν 

συνέχεια αυτής συνδέουν την πόλη με τις δυτικές περιοχές του νησιού. Οι χρήσεις 

εδώ έχουν μικτό χαρακτήρα εμπορίου και κατοικίας. 

 Η οδός Κων. Μονομάχου είναι συνέχεια της Λ. Δημοκρατίας, εξυπηρετεί 

μετακινήσεις προς τις βόρειες περιοχές του νησιού. 

 Η Ελευθ. Βενιζέλου συγκεντρώνει τους κυκλοφοριακούς φόρτους κατά τις ώρες 

λειτουργίας των καταστημάτων, κατά τις οποίες η οδός Απλωταριάς λειτουργεί ως 

πεζόδρομος. Οι χρήσεις γης που κυριαρχούν είναι κυρίως εμπορίου και 



Γενικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένων Χίου, Μεστών, Λημνιών, Ψαρών και Οινουσσών 

Τεχνική Έκθεση Α’ και Β’ Σταδίου 

 

56 

 

επαγγελματικής στέγης και αυτό έχει ως συνέπεια να έλκονται μεγάλος αριθμός 

μετακινήσεων και κυκλοφοριακών φόρτων. 

 Η Αρχιεπισκόπου Μακαρίου συνδέει μέσω της Χάνδακος τα βορειοδυτικά τμήματα 

του νησιού και εξυπηρετεί μετακινήσεις από τους βορειοδυτικά ευρισκόμενους 

οικισμούς της πόλης. 

 Οι συλλεκτήριες οδοί του οδικού δικτύου λειτουργούν συμπληρωματικά προς το 

δευτερεύον οδικό δίκτυο. 

 

4.2.3.2 Κυκλοφοριακή λειτουργία 

 

Ο λιμένας βρίσκεται στο μέσον της αμφιθεατρικής ανάπτυξης της πόλης και αποτελεί την 

κεντρική πύλη εισόδου - εξόδου ολόκληρου του νησιού με τον υπόλοιπο Ελλαδικό χώρο. 

Το γεγονός αυτό επιφορτίζει το ήδη ανεπαρκές οδικό δίκτυο της πόλης με διαμπερείς 

κινήσεις. Η παραγόμενη από τον λιμένα κυκλοφορία βαρύνει ιδιαίτερα το αστικό οδικό 

δίκτυο δικτύου της πόλης κατά την εκφόρτωση των πλοίων, ενώ δημιουργεί παράλληλα 

πρόβλημα στάθμευσης των προς επιβίβαση οχημάτων. 

Όπως αναφέρεται στο Α΄ Στάδιο της μελέτης: «Νέου Γ.Π.Σ. Δημοτικής Ενότητας Χίου» 

δεδομένων των απαιτήσεων επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης αλλά και του 

κυκλοφοριακού φόρτου που προκαλείται από τη λειτουργία του λιμανιού, έχει 

αποτυπωθεί η ανάγκη μετεγκατάστασης του λιμανιού νοτιότερα και μάλιστα σε εγγύτητα 

με τον αερολιμένα Χίου. Έτσι, έχει ήδη εκπονηθεί μελέτη η οποία όμως μέχρι σήμερα δεν 

έχει φτάσει σε τεύχη δημοπράτησης ενώ εκδηλώνονται αντιδράσεις ως προς την 

προτεινόμενη θέση.  

Η μελέτη προτείνει τη λειτουργική ενσωμάτωση του προτεινόμενου λιμανιού με το 

αεροδρόμιο και την εξυπηρέτηση και των δυο από τη Λεωφόρο Ενώσεως. Η νέα θέση 

του λιμανιού απέναντι από το αεροδρόμιο (περιοχή μεταξύ βιολογικού καθαρισμού και 

ρέματος Κοκκαλά) προτάθηκε με την προοπτική εκμετάλλευσης των μεταφορικών 

εταιριών logistics που ήδη τείνουν και εγκαθίστανται στην εξωαστική νότια πλευρά του 

Δήμου. Η θέση του νέου λιμανιού θεωρείται ότι μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη 

αξιοποίηση των αγορών καθώς και στην βελτίωση των μεταφορών προς Βορρά, Νότο και 

Ανατολικά. 
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Ωστόσο η πρόταση διάταξης του νέου λιμανιού έχει εγείρει κατά καιρούς αντιδράσεις 

καθώς υπάρχουν ανησυχίες για περιβαλλοντική επιβάρυνση ή ακτομηχανικά προβλήματα 

στην περιοχή». 

Από τις μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων στα πλαίσια της ΓΚΜ προκύπτουν δυο 

ουσιαστικά συμπεράσματα: 

 

α. Κατά την άφιξη των Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων επιβαρύνεται δραματικά η κυκλοφορία της 

πόλης και ειδικότερα στις κεντρικές οδούς : Λ. Αιγαίου, Κανάρη και Ελ. Βενιζέλου. 

β.  Πριν από την άφιξη των πλοίων οι ανάγκες σε χώρους αναμονής των προς 

επιβίβαση οχημάτων είναι πολύ μεγαλύτερες από τον διαθέσιμο χώρο στον 

χερσαίο χώρο του λιμένα της Χίου. 

 

Ένα επιπλέον πρόβλημα είναι η ανεπάρκεια του χώρου ελιγμών των επι/αποβιβαζομένων 

οχημάτων, με αποτέλεσμα οι αναγκαίοι ελιγμοί να μην γίνονται εντός του περιφραγμένου 

(χερσαίου)χώρου του λιμένα αλλά στο όμορο αστικό οδικό δίκτυο της πόλης. 

Με τις παραπάνω διαπιστώσεις συμφωνεί και η μελέτη «Επικαιροποίηση στοιχείων 

κυκλοφοριακής μελέτης Χίου». Με καθαρώς κυκλοφοριακά κριτήρια (και μόνον) για την 

ανακούφιση της κυκλοφορίας στο παραπάνω νευραλγικό τμήμα του κέντρου της πόλης, 

η αναφερόμενη μελέτη προτείνει δύο εναλλακτικές λύσεις: 

 

α. Είτε με την – συζητούμενη ήδη από την εποχή εκπόνησής της – κατασκευή νέου 

λιμένα στην περιοχή του αεροδρομίου. Η λύση αυτή θεωρείται κυκλοφοριακά 

ιδανική για την πόλη, αφού θα απαλλάξει την πόλη από τη διερχόμενη από τον 

νότο κυκλοφορία.  

β. Είτε με μετάθεση της θέσης προσέγγισης των πλοίων στο νότιο ή νοτιοανατολικό 

τμήμα του σημερινού λιμένα. Και η θέση αυτή θα απάλλασσε το κεντρικό τμήμα 

της πόλης από την από νότο “διερχόμενη” κυκλοφορία. 

 

Επισημαίνεται και πάλι ότι οι παραπάνω δύο προτάσεις στηρίζονται αποκλειστικά και μόνο 

σε κυκλοφοριακά κριτήρια και δεν λαμβάνουν υπόψη τους άλλα συναφή κριτήρια. 
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4.2.4  Χερσαίες υποδομές 

 

Στη συνέχεια περιγράφονται και τεκμηριώνονται φωτογραφικά οι υφιστάμενες κτιριακές 

υποδομές, το νομικό καθεστώς που τις διέπει, οι χρήσεις και οι δραστηριότητές τους, οι 

χώροι στάθμευσης, ο Η/Μ εξοπλισμός και τα δίκτυα υποδομής (οδοποιία, ύδρευση, 

αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων, πυρόσβεση, ηλεκτροφωτισμός κ.λπ.), υφιστάμενα 

και υπό κατασκευή. 

4.2.4.1 Κτίρια Λιμένα Χίου 

 

Το σύνολο σχεδόν των κτιριακών εγκαταστάσεων του Λιμένα της Χίου χωροθετείται στο 

βόρειο τμήμα του λιμένα. Στο βόρειο άκρο της οδού Νεωρίων, στον αριθμό 2 βρίσκεται 

το Λιμεναρχείο Χίου, το οποίο εξυπηρετεί τις διοικητικές και λειτουργικές ανάγκες του 

λιμανιού (Εικόνα 4-18). Πρόκειται για τριώροφο κτίσμα ιδιοκτησίας του Διαδημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Χίου. Στο κτίριο στεγάζεται και το Δ.Λ.Τ. Χίου σε ισόγειο χώρο 

έκτασης 119.67 τ.μ., για τον οποίο εκκρεμεί νομιμοποίηση. 
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Εικόνα 4-18: Το λιμεναρχείο της Χίου (πηγή: google earth) 

 

Βόρεια του Λιμεναρχείου και επί της οδού Νεωρίων λειτουργεί γεφυροπλάστιγγα 

ζυγιστικής ικανότητας 60tn, η οποία εξυπηρετεί την ζύγιση των φορτηγών. Η 

γεφυροπλάστιγγα είναι ιδιοκτησίας και χρήσης του Δ.Λ.Τ. Χίου και στεγάζεται σε μικρό 

ισόγειο κτίσμα επιφάνειας 12 τμ.. Δίπλα της έχουν τοποθετηθεί τρεις (3) χημικές 

τουαλέτες επίσης ιδιοκτησίας και χρήσης του Δ.Λ.Τ. Χίου (Εικόνα 4-19). 
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Εικόνα 4-19: Χημικές τουαλέτες και οικίσκος γεφυροπλάστιγγας  

(πηγή: google earth) 

 

Νοτιότερα του Λιμεναρχείου βρίσκεται η αίθουσα των επιβατών εξωτερικού – τελωνείου 

(Εικόνα 4-20). Το κτίσμα είναι μονώροφο κατασκευής του 1997 και συνολικής επιφάνειας 

290τμ. και περιβάλλεται από περίφρακτο χώρο. Χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό 

πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου, είναι ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου και χρήσης 

Υπουργείου Οικονομικών. 

Νοτιότερα βρίσκεται η παλαιά ιχθυόσκαλα. Πρόκειται για μακρόστενο κτίσμα συνολικής 

επιφάνειας 438 τμ., χωρίς χρήση σήμερα, ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου και 

εκμετάλλευσης Δ.Λ.Τ. Χίου (Εικόνα 4-21). Οι σκέψεις για την αξιοποίηση και 

εκμετάλλευση του στο παρελθόν αφορούσαν τη χρήση του ως ΚΑΕ. 
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Εικόνα 4-20: Κτίριο αίθουσας επιβατών εξωτερικού τελωνείου 

(πηγή: google earth) 

 

 

Εικόνα 4-21: Παλαιά ιχθυόσκαλα (πηγή google earth) 
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Νότια της παλαιάς ιχθυόσκαλας βρίσκεται το «Μνημείο Μπούρτζι», συνολικής επιφάνειας 

360τμ., εξίσου ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου και χρήσης Δ.Λ.Τ. Χίου. Πρόκειται για 

φρούριο κατασκευασμένο επί Τουρκοκρατίας στο βόρειο λιμενοβραχίονα του λιμένα 

(Εικόνα 4-22) που προέκυψε από την μετατροπή του πετρόκτιστου φάρου του 15ου 

αιώνα. Αναφέρεται ότι στις πλευρές που ακουμπούν στη θάλασσα, αναπτύσσονται 

περιμετρικά κανονιοθυρίδες. 

 

 

Εικόνα 4-22: Μνημείο «Μπούρτζι» (πηγή: google earth) 

 

Στα ΝΔ του μνημείου και επί του δυτικού άκρου του βόρειου λιμενοβραχίονα (Εικόνα 

4-23) βρίσκονται οι «Ναυτώνες» ή το «υγειονομείο». Είναι ισόγειο κτίριο με κεραμοσκεπή 

στέγη καλυμμένη από κεραμίδια βυζαντινού τύπου επιφάνειας 148τμ. και ιδιοκτησίας 

Ελληνικού Δημοσίου. Το κτίσμα παρέμεινε εγκαταλελειμμένο για πολλά χρόνια και 

αποκαταστάθηκε στην αρχική του μορφή τη δεκαετία του '90 από το Λιμενικό Ταμείο, το 

οποίο έχει και την εκμετάλλευσή του. Έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο 

συμπεριλαμβανομένου του περιβάλλοντος χώρου του, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1147Δ – 

23/11/1987 και στεγάζει επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (λειτουργεί ως 

τουριστικό περίπτερο-αναψυκτήριο) με χώρο ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων στα δυτικά 
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του. Στο ίδιο πλάτωμα της χερσαίας ζώνης, δυτικότερα των «Ναυτώνων», εντοπίζεται ο 

οικίσκος του παλιρροιογράφου. (Εικόνα 4-24). Είναι τετράγωνο πετρόκτιστο κτίσμα με 

τετράριχτη κεραμοσκεπή, ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου και χρήσης της Υδρογραφικής 

Υπηρεσίας. 

 

Εικόνα 4-23: Παλαιοί ναυτώνες (πηγή: google earth) 

 

  

Εικόνα 4-24: Οικίσκος παλιρροιογράφου (πηγή: google earth) 
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Επιπλέον, στη χερσαία ζώνη του λιμένα υπάρχουν δύο (2) λιθόκτιστοι οικίσκοι φάρων, 

ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου και χρήσης Δ.Λ.Τ. Χίου. Ο ένας βρίσκεται στην είσοδο 

του λιμανιού της Χίου στο άκρο του βόρειου λιμενοβραχίονα (Εικόνα 4-25). Πρόκειται για 

μεταλλικό φανό με εστιακό ύψος 10 μέτρα που εδράζεται σε ερειπωμένο σήμερα κτίσμα, 

κατασκευασμένο τον 15ο αιώνα. Τότε αποτελούσε φαρόπυργο ύψους 6,5 μέτρων και 

ονομαζόταν «La Porporella». Ο δεύτερος φάρος βρίσκεται στο άκρο του νότιου 

λιμενοβραχίονα. 

 

 

Εικόνα 4-25 Λιθόκτιστος φάρος στο άκρο του βόρειου λιμενοβραχίονα 

 

Τέλος, νότια του λιμένα και εντός της περιοχής προσχώσεων της χερσαίας ζώνης, στη 

περιοχή Μπέλα Βίστα, βρίσκεται εγκαταλελειμμένο κτίριο που άλλοτε στέγαζε τον 

Ναυτικό Όμιλο Χίου (ΝΟΧ). Σχεδιάστηκε το 1968, είναι ιδιοκτησίας Λ.Τ. Χίου και έχει 

κριθεί διατηρητέο σύμφωνα με το (ΦΕΚ 133 – 3/6/2011). Εκκρεμεί η νομιμοποίησή του 

(Εικόνα 4-26). 
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Εικόνα 4-26: Το κτίριο του Ναυτικού Ομίλου Χίου (πηγή: google earth) 

 

4.2.4.2 Χώροι στάθμευσης – Φύτευση 

 

Οι χώροι στάθμευσης στη ζώνη του λιμένα Χίου εντοπίζονται στις παρακάτω περιοχές: 

 περιμετρικά του Λιμεναρχείου προς Νότο, ΝΑ και ΝΔ έχει διαμορφωθεί χώρος 

ελεγχόμενης στάθμευσης ανοιχτός στο κοινό 

 δυτικά του Λιμεναρχείου σε ζώνη έκτασης περίπου 4.000m2, έχει διαμορφωθεί 

περιφραγμένος χώρος προσωρινής στάθμευσης των επιβατικών και φορτηγών, 

προς επιβίβαση στα πλοία, οχημάτων 

 στα νότια του λιμένα, εντός της περιοχής προσχώσεων της χερσαίας ζώνης και 

ανατολικά του κτηρίου που άλλοτε στέγαζε τον Ναυτικό Όμιλο Χίου (ΝΟΧ), 

παρατηρείται μη οργανωμένη / ''άναρχη'' στάθμευση.  

 

Οι φυτεύσεις εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα είναι περιορισμένης έκτασης και 

περιορίζονται σε χαμηλό πράσινο εντός παρτεριών κατά μήκος του λιμένα και ελάχιστα 

δένδρα, ως επί το πλείστον, φοίνικες. Αναλυτικά: 

 Κατά μήκος της οδού Νεωρίων και επί της περίφραξης του χώρου στάθμευσης 

των προς επιβίβαση οχημάτων, έχουν κατασκευασθεί παρτέρια με χαμηλά δένδρα 

και θαμνοειδή. 

 Στο ΝΔ τμήμα της παραλιακής λεωφόρου Αιγαίου έχει διαμορφωθεί πετρόκτιστο 

παρτέρι με θαμνοειδή. 

 Στο νότιο τμήμα της λεωφόρου Αιγαίου (από τη συμβολή της με την οδό Κόκκαλη 

μέχρι την οδό Κλεάρχου Χρυσή Νενητούση) υπάρχει μεγάλου μήκους παρτέρι με 

θαμνοειδή και ψηλούς φοίνικες. 
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4.3 Πολεοδομική - Χωροταξική Οργάνωση εντός και εκτός ζώνης λιμένα 

4.3.1 Πολεοδομική οργάνωση 

 

Μεγάλο τμήμα του οικιστικού συγκροτήματος της πόλης της Χίου κατασκευάστηκε πριν 

το 1950, με την κεντρική περιοχή της πόλης της Χίου να δημιουργείται το χρονικό 

διάστημα μετά του σεισμού του 1881 και πριν το 1920. Πολεοδομικά η πόλη της Χίου 

οργανώνεται στο κέντρο της πόλης, γύρω από το οποίο αναπτύσσεται η κατοικία. Στην 

παραλιακή ζώνη παρατηρείται ανάμειξη των χρήσεων γης της πόλης με αυτές του 

λιμανιού, δηλαδή οι χρήσεις παράκτιου τουρισμού και αναψυχής συγκρούονται με 

εμπορικές, διοικητικές χρήσεις και χρήσεις κατοικίας ενώ η περιοχή περιμετρικά του 

κεντρικού λιμένα θεωρείται ένα από τα πιο ζωντανά σημεία της πόλης. Στα ισόγεια των 

κτιρίων επί της οδού Νεωρίων και επί της λεωφόρου Αιγαίου στεγάζονται καταστήματα 

παροχής υπηρεσιών επικεντρωμένα στον τουρισμό και την αναψυχή: λίγα μικρά εμπορικά 

καταστήματα, καταστήματα πώλησης τοπικών προϊόντων όπως η μαστίχα Χίου, 

υποκαταστήματα τραπεζών, πρακτορεία έκδοσης εισιτηρίων και ενοικίασης αυτοκινήτων 

και ως επί το πλείστον καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, ουζερί, 

καφέ). Στους ορόφους των κτιρίων φιλοξενούνται κατοικίες και ενοικιαζόμενα 

διαμερίσματα καθώς και ελάχιστες βιοτεχνίες. Επί του παραλιακού μετώπου υπάρχουν και 

κάποια δημόσια κτίρια: το Υποθηκοφυλακείο του νησιού, το παράρτημα της 

Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Βορείου Αιγαίου, η αίθουσα επιβατών Χίου σε γειτνίαση με 

το κτίριο αποθηκών Τελωνείου και το Τελωνείο. Στο σύνολό της, η πόλη της Χίου 

θεωρείται πολεοδομικά οικισμός προ του 1923, με εξαίρεση μικρές εκτάσεις στο κέντρο 

της για τις οποίες υπάρχει εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του 1979. Οι εκτάσεις αυτές 

εντοπίζονται στη περιοχή της Ευαγγελιστρίας (για την οποία επιβλήθηκε σχέδιο κατά τη 

διάρκεια της δικτατορίας), στη περιοχή περιμετρικά του δημοτικού κήπου και της 

κεντρικής πλατείας Βουνακίου και σε περιοχή του λιμένα (συγκεκριμένα στη θέση των 

προσφυγικών και εργατικών συνοικισμών Βαρβασίου - Αγίου Νικολάου - Νοσοκομείου - 

Αγίας Παρασκευής και των εργατικών κατοικιών).  

Ως εκ τούτου, το μεγαλύτερο τμήμα της πόλης οικοδομείται σαν οικισμός προ του 1923, 

χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο . Οι ισχύοντες όροι δόμησης καθορίζονται από το 
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Π.Δ. 17-7-1923 «Οικισμοί προ της 16-8-23» (ΦΕΚ 138Δ – 13/3/1981) και με την 

δυνατότητα επιβολής εισφορών σε γη σύμφωνα με τον Ν. 1337/1983. Αναλυτικά: 

1. Για τις περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και σύμφωνα με το ΦΕΚ 138Δ – 13/3/1981 

ισχύουν τα εξής: τα νέα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα όταν έχουν 

ελάχιστο εμβαδόν 2.000m2 και πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο. Επιπλέον, κατά 

παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:  

 

 τα οικόπεδα προ του 1968 ανεξαρτήτως διαστάσεων και επιφάνειας, 

 τα οικόπεδα προ του 1979 εφόσον έχουν επιφάνεια μεγαλύτερη των 150m2  

 τα οικόπεδα προ του 1981 με επιφάνεια μεγαλύτερη των 300m2  

 

Ο συντελεστής κάλυψης ορίζεται στα 60% της επιφάνεια του οικοπέδου, ο μέγιστος 

αριθμός ορόφων στους δύο (2), το μέγιστο ύψος στα 7,50m ενώ σε περίπτωση 

κατασκευής στέγης το μέγιστο ύψος προσαυξάνεται κατά 1,50m. Ο συντελεστής 

δόμησης ορίζεται σε 0.80 για οικόπεδα επιφάνειας μεγαλύτερης των 300m2 και 

μικρότερης των 2.000m2, σε 1.00 για οικόπεδα επιφάνειας μικρότερης ή ίσης των 300m2, 

σε 1.20 για οικόπεδα επιφάνειας μικρότερης ή ίσης των 200m2 και σε 1.60 για οικόπεδα 

επιφάνειας μικρότερης ή ίσης των 100τμ. Για οικόπεδα μεγαλύτερα των 2.000m2 ο σ.δ. 

ορίζεται σε 0.40. 

2. Για τις εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχές της πόλης εφαρμόζεται 

το ΦΕΚ 149Δ – 10/3/1979, σύμφωνα με το οποίο χωρίζονται σε τέσσερις (4) τομείς με 

διαφορετικούς συντελεστές δόμησης. Συγκεκριμένα, στον τομέα Ι ο σ.δ. είναι 1.8, στον 

τομέα ΙΙ είναι 1.2 και στους ΙΙΙ και IV είναι 0.8. Το μέγιστο ύψος των οικοδομών και ο 

αριθμός ορόφων υπολογίζεται από τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΦΕΚ 73Α – 9/4/2012). 

Σε περίπτωση κατασκευής στέγης επιτρέπεται προσαύξηση του καθοριζόμενου μέγιστου 

ύψους των οικοδομών κατά 1,5m. 

Η χερσαία ζώνη του λιμένα Χίου έχει καθοριστεί με την αρ. πρ. 180323/25-01-52 

Απόφαση Υπουργού Δημοσίων έργων, εκτείνεται μπροστά από το συνολικό κυκλικό 

μέτωπο του παραλιακού οικισμού της πόλης της Χίου, περιλαμβάνει τις παραλιακές 

λεωφόρο Αιγαίου και οδό Νεωρίων και ακολουθεί την οικοδομική γραμμή των 

παραλιακών κτισμάτων (απεικονίζεται στο εγκεκριμένο από τη Περιφέρεια Β. Αιγαίου, το 
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Υ.Ε.Ν. και το Υπουργείο Οικονομικών, τοπογραφικό διάγραμμα που έχει συντάξει το 

Λιμενικό Ταμείου Χίου το 2004). Το 2004 εξομοιώθηκε στη χερσαία ζώνη του λιμένα, 

τμήμα προσχώσεων στη νότια πλευρά του, σύμφωνα με την αρ. πρ. 4428/04 έγκριση 

του Γ.Γ.Β. Αιγαίου ενώ παράλληλα εκκρεμεί η νομιμοποίηση επιπλέον προσχώσεων στην 

ίδια περιοχή. 

Οι χρήσεις γης σε όλη την έκταση του οικισμού της Χίου είναι καθορισμένες σύμφωνα με 

το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) του 1983 αλλά δεν είναι δεσμευτικές ως προς την 

εφαρμογή τους. Αναφέρεται ότι ελάχιστες πανελλαδικά πρωτεύουσες νομών στερούνται 

ρυμοτομικό σχέδιο. Η απουσία ρυμοτομικού σχεδίου και η οικοδόμηση της πόλης της 

Χίου ως οικισμός προ του 1923 έχει ως επίπτωση τη διαμόρφωση έντονων πυκνοτήτων 

ανά περιοχές (με σ.δ>1.2 και αριθμό ορόφων>2) καθώς και την συνύπαρξη ασύμβατων 

μεταξύ τους χρήσεων σε κάποιες περιπτώσεις. Αναφέρεται ότι ελάχιστες πανελλαδικά 

πρωτεύουσες νομών στερούνται ρυμοτομικού σχεδίου. Το 2012 συντάχθηκε το Νέο 

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) της Δημοτικής Ενότητας Χίου, το οποίο έλαβε υπόψη 

του το «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (ΠΠΧΣΑΑ Β. Αιγαίου, ΦΕΚ 1473Β – 09/10/2003). Το νέο 

Γ.Π.Σ. του 2012 δεν έχει εγκριθεί ακόμη και τελεί υπό εξέλιξη. 

Επιπλέον, το Κάστρο της Χίου έχει ανακηρυχθεί αρχαιολογικός και ιστορικός χώρος 

σύμφωνα με το Π.Δ. 30-10- 1924 (ΦΕΚ 279Α – 6/11/1924) και παράλληλα έχει 

καθορισθεί η προστασία του περιβάλλοντος χώρου του με βάση το ΦΕΚ 1473Β – 

29/10/2001 (ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/ ΚΗΡ/Φ28/46323/ 1518/16-10-2001). 

Το 2012 συντάχθηκε το Νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) της Δημοτικής Ενότητας 

Χίου, το οποίο είναι υπό εξέλιξη καθώς δεν έχει εγκριθεί και εφαρμοστεί ακόμη. Το ΓΠΣ 

έλαβε υπόψη του το «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (ΠΠΧΣΑΑ Β. Αιγαίου, ΦΕΚ 1473Β – 9/10/2003).  

 

4.3.2 Χωροταξική οργάνωση 

 

Τα νησιά στα οποία βρίσκονται οι λιμένες μελέτης ανήκουν διοικητικά στην Περιφέρεια 

Βορείου Αιγαίου [ΠΒΑ], η οποία σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
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αποτελείται από πέντε Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ), μια για καθένα από τα πέντε μεγάλα 

νησιά της περιφέρειας (Λέσβου, Χίου, Σάμου, Λήμνου, Ικαρίας). Για την Περιφέρεια 

Βορείου Αιγαίου εφαρμόζεται το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 

Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΦΕΚ 1473Β – 9/10/2003). Με το 

ΠΠΧΣΑΑ Β. Αιγαίου καταγράφεται και αξιολογείται η θέση της περιφέρειας στο διεθνή και 

ευρωπαϊκό χώρο, ο ρόλος της σε εθνικό επίπεδο και σε σύγκριση με άλλες περιφέρειες 

και οι λειτουργίες διαπεριφερειακού χαρακτήρα που έχει ή μπορεί να αναπτύξει. Τονίζεται 

ότι τα ΠΠΧΣΑΑ προσδιορίζονται με προοπτική δεκαπέντε ετών. Επιπλέον, έχει συνταχθεί 

η έκθεση αξιολόγησης του: “Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση του 

Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας 

Βορείου Αιγαίου”, σε εφαρμογή του Ν. 2742/1999 - ΦΕΚ 207Α – 7/10/1999 και σύμφωνα 

με την Υ.Α. 51949/2010 - ΦΕΚ 1925Β – 13/12/2010 για την «Παρακολούθηση και 

αξιολόγηση της εφαρμογής του Γενικού των Ειδικών και των Περιφερειακών Πλαισίων 

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης». 

Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου αποτελείται από τα νησιά Χίος, Ψαρά, Αντίψαρα και 

Οινούσσες. Διαιρείται διοικητικά σε τρεις δήμους, αυτούς της Χίου, των Ψαρών και των 

Οινουσσών. Ο μεγαλύτερος από αυτούς είναι ο δήμος Χίου, ο οποίος περιλαμβάνει όλο το 

νησί της Χίου. Η Χίος είναι το πέμπτο μεγαλύτερο κατά σειρά κατάταξης νησί της 

Ελλάδας, µε έκταση 842τ.χλμ. και μήκος ακτών 229 χλµ. Είναι ορεινό - ημιορεινό νησί με 

απότομο ανάγλυφο κυρίως στο βόρειο τμήμα, το οποίο σβήνει ομαλά µε πολλούς 

χαμηλότερου υψομέτρου λόφους στο νότιο μέρος της. Το νησί έχει συνολικά 64 χωριά 

με την πόλη της Χίου να αποτελεί την έδρα του δήμου Χίου. 

Η πόλη της Χίου αποτελεί σημαντικό διοικητικό, εμπορικό, εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και 

οικονομικό κέντρο σε επίπεδο Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Σύμφωνα με το ΠΠΧΣΑΑ 

(Απόφ. ΥΠΕΧΩΔΕ 26297/01-07-2003, ΦΕΚ 1473Β – 9/10/2003), κατατάσσεται σε 

περιφερειακό επίπεδο ως οικιστικό κέντρο 2ου επιπέδου με διαπεριφερειακή εμβέλεια. Ως 

έδρα του νέου διευρυμένου Δήμου, εξυπηρετεί όλο το νησί και αποτελεί το διοικητικό 

κέντρο του. Λόγω της γεωγραφικά κομβικής θέσης της, είναι κτισμένη στο μέσο της 

ανατολικής πλευράς του νησιού και προσανατολισμένη προς τη χερσόνησο της 

Ερυθραίας στη Μικρά Ασία πάνω στο στενό πέρασμα προς το βόρειο Αιγαίο και την 
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Κωνσταντινούπολη, έχει τις δυνατότητες να αποκτήσει εμβέλεια διαπεριφερειακή και 

διακρατική. 

Οι πύλες εισόδου - εξόδου της Δημοτικής Ενότητας είναι το αεροδρόμιο και το λιμάνι.  

Το αεροδρόμιο βρίσκεται στην παράκτια ζώνη του ανατολικού τμήματος του νησιού, στο 

νότιο άκρο της πόλης και σε απόσταση 3km από το κέντρο της. Προβλέπεται η επέκταση 

του αεροδιαδρόμου του κατά περίπου τριακόσια (300) μέτρα και η 

επέκταση/εκσυγχρονισμός των κτιριακών και Η/Μ εγκαταστάσεων του.  

Ο Λιμένας Χίου είναι λιμένας εθνικής σημασίας σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 831 

του 2007 (ΥΑ 8315.07 ΦΕΚ Β 202 2007). Ως μικτός λιμένας εξυπηρετεί επιβατικές και 

εμπορευματικές μεταφορές ενώ φιλοξενεί στη λιμενολεκάνη του και αλιευτικά σκάφη. 

Συνδέεται ακτοπλοϊκά με τον Πειραιά, τη Λέσβο, τη Θεσσαλονίκη, τη Λήμνο και την 

Καβάλα. Επίσης, πραγματοποιούνται τοπικά δρομολόγια πλοίων με προορισμό τα Ψαρά, 

τις Οινούσες ή και την Τουρκία (Τσεσμέ).  

Το εξωαστικό οδικό δίκτυο της Δημοτικής Ενότητας Χίου κατατάσσεται στη λειτουργική 

κατηγορία Α «Οδοί που διατρέχουν εκτός σχεδίου περιοχές (περιαστικές) με βασική 

λειτουργία τη σύνδεση και με περιορισμούς στην εξυπηρέτηση παρόδιων ιδιοκτησιών» 

και στην λειτουργική Κατηγορία Γ «οδοί που διατρέχουν περιοχές εκτός ή εντός σχεδίου 

(περιαστικές και αστικές) με βασική λειτουργία τη σύνδεση και με δυνατότητα 

εξυπηρέτησης των παρόδιων ιδιοκτησιών» . Αποτελείται από ένα δίκτυο επαρχιακών 

οδών, οι οποίες ξεκινούν από την πόλη της Χίου και συνδέονται με τον άξονα 

«Καλλιμασιά - Χίος - Καρδάμυλα». Ο άξονας αυτός αποτελεί τη μοναδική εθνική οδό που 

διέρχεται από τη Δημοτική Ενότητα Χίου και σύμφωνα με την Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ αρ. 

πρωτ. ΔΜΕΟ/ε/οικ./827 έχει χαρακτηριστεί τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο. 
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4.4 Ανθρώπινο Δυναμικό 

4.4.1 Γενικά 

 

Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Δ.Λ.Τ Χίου εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο 

κατόπιν της υπ’ αριθ. 2509/03-12-2015 προσκλήσεως του Προέδρου, σύμφωνα με το 

Πρακτικό της 10ης Δεκεμβρίου 2015 και έλαβε Αριθμό Απόφασης 322. 

 

4.4.2 Διάρθρωση υπηρεσιών Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου 

 

Οι υπηρεσίες του Δ.Λ.Τ. Χίου αποτελούνται από μία (1) Διεύθυνση Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου, δύο (2) τμήματα και επτά (7) γραφεία και πιο συγκεκριμένα: 

 

Α) Τμήμα εκμετάλλευσης χώρων και διοικητικών – οικονομικών υπηρεσιών: 

Α) Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών 

Β) Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών 

Γ) Γραφείο Ταμειακής Υπηρεσίας 

Δ) Γραφείο Διαχείρισης και προβολής τουριστικών καταφυγίων 

Β) Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών 

 Α) Γραφείο μελετών συντήρησης και εκτέλεσης λιμενικών έργων πλην Η/Μ 

 Β) Γραφείο μελετών συντήρησης και εκτέλεσης έργων Η/Μ 

 Γ) Γραφείο επιχειρησιακών λειτουργιών 

 
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου  

Η Διεύθυνση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου είναι αρμόδια για την τήρηση των 

διαδικασιών και αρχείων, για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό εφαρμογής των 

πολιτικών συστημάτων και διαδικασιών για την ορθολογική διοίκηση και διαχείριση 

ανθρωπίνου Δυναμικού του Δ.Λ.Τ. Χίου.  

Παράλληλα, η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την γραμματειακή υποστήριξη των πολιτικών 

οργάνων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου.  
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Παρακολουθεί τη διοίκηση και λειτουργία των τμημάτων εκμετάλλευσης χώρων και 

Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και των τμημάτων Τεχνικών Υπηρεσιών.  

Είναι αρμόδια για τη μελέτη, εκμετάλλευση και συντήρηση κάθε είδους τεχνικών έργων 

του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστα από 

επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησή τους.  

Τηρεί τα οικονομικά προγράμματα του Δ.Λ.Τ. Χίου, τη σωστή απεικόνιση των 

οικονομικών πράξεων της διαχείρισης των εσόδων και δαπανών, και την αξιοποίηση της 

περιουσίας.  

Μεριμνά για τις νόμιμες διαδικασίες που απατούνται για την προμήθεια υλικών, 

εξοπλισμού και υπηρεσιών του Δ.Λ.Τ. Χίου. Η Διεύθυνση του Δ.Λ.Τ. Χίου έχει την ευθύνη 

για την οργάνωση, λειτουργία, παρακολούθηση των τμημάτων και γραφείων του Ο.Ε.Υ. 

για την εύρυθμη λειτουργία του.  

Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης, στο πλαίσιο της αποστολής της, 

καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών 

Αποφάσεων. 

 

Το Τμήμα Εκμετάλλευσης Χώρων και Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών αποτελείται 

από τα κάτωθι λειτουργικά γραφεία με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες. 

 

Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών 

 Χειρίζεται όλα τα θέματα διοικητικής φύσεως του Νομικού Προσώπου και της 

λειτουργίας του Διοικητικού του Συμβουλίου.  

 Φροντίζει για την τήρηση και παρακολούθηση της ισχύουσας κάθε φορά 

Νομοθεσίας, σχετικά με την υπηρεσιακή και συνταξιοδοτική κατάσταση του 

προσωπικού.  

 Χειρίζεται όλα τα θέματα που αναφέρονται στην πρόσληψη μονίμου και εποχιακού 

προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών του Νομικού Προσώπου. Επίσης 

θέματα σχετικά με τις τοποθετήσεις, μετατάξεις, αξιολογήσεις, αποσπάσεις, 

συντάξεις, κλπ. που αφορούν το προσωπικό οποιασδήποτε σχέσης εργασίας.  

 Τηρεί το αρχείο ημερήσιας παρουσίας του προσωπικού και χορήγησης αδειών.  
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 Τηρεί και ενημερώνει του ατομικούς φακέλους του προσωπικού και μεριμνά για 

την χορήγηση βεβαιώσεων πλην φορολογικών.  

 Επιμελείται της παραλαβής, πρωτοκόλλησης και διανομής κάθε εισερχομένου και 

εξερχόμενου εγγράφου και τηρεί αρχείο αλληλογραφίας.  

 Μεριμνά για την δακτυλογράφηση και αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων.  

 Μεριμνά για την λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, των τηλετύπων, της 

ιστοσελίδας, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείο και λοιπών μέσων επικοινωνίας.  

 Μεριμνά για την ανάρτηση των αποφάσεων, προκηρύξεων και λοιπών εγγράφων, 

όπως αυτά καθορίζονται από το νόμο, στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και σε ΦΕΚ.  

 Μεριμνά για την φύλαξη των κτιρίων, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων που 

ανήκουν στην κυριότητα του Νομικού Προσώπου.  

 Μεριμνά για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού  

 Παρακολουθεί και διεκπεραιώνει θέματα των ΠΣΕΑ.  

 Δέχεται και εξετάζει παράπονα πολιτών, και φροντίζει για την έγκαιρη 

πληροφόρησή τους για θέματα που τους αφορούν.  

 Η βεβαίωση από τον Προϊστάμενο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του της ακρίβειας 

αντιγράφων, φωτογραφιών ή φωτοτυπιών οποιωνδήποτε εγγράφων, με την 

επίδειξη του πρωτοτύπου ή ακριβούς αντιγράφου, καθώς και η βεβαίωση του 

γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών.  

 

Διεξάγει κάθε υπηρεσία που του ανατίθεται από τον Πρόεδρο ή το Διοικητικό Συμβούλιο 

ή από διάταξη νόμου που δεν έχει προβλεφθεί ανωτέρω εφόσον δεν υπάγεται στην 

αρμοδιότητα άλλου γραφείου. 

 

Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών 

 Παρέχει στοιχεία σε διάφορους φορείς (π.χ. Στατιστική Υπηρεσία).  

 Καταρτίζει σχέδιο προϋπολογισμού το οποίο εισηγείται ο Πρόεδρος στο Διοικητικό 

Συμβούλιο μέσα στις προθεσμίες του Δ.Κ.Κ.  

 Παρακολουθεί την εξέλιξη του προϋπολογισμού και εισηγείται τυχόν 

αναμορφώσεις του.  
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 Τηρεί φάκελο για κάθε ακίνητο ιδιοκτησίας ή χρήσης του Νομικού Προσώπου που 

περιέχει όλα τα στοιχεία που θεμελιώνουν τα επί του ακινήτου δικαιώματα.  

 Διαχειρίζεται τα πάσης φύσεως υλικά όλων των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ.  

 Τηρεί βιβλίο αποθήκης, παραλαβής και παράδοσης άχρηστου υλικού και μεριμνά 

για την εκποίηση ή καταστροφή αχρήστων υλικών, μετά από απόφαση οικείων 

επιτροπών.  

 Εισηγείται και διεκπεραιώνει την διαδικασία για την μίσθωση ή εκμίσθωση 

ακινήτων.  

 Επιμελείται την εκκαθάριση και εντολή πληρωμών κάθε δαπάνης, αφού ελεγχθεί η 

νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών και διενεργεί κάθε είδους 

λογιστικές εγγραφές στα λογιστικά βιβλία.  

 Εκδίδει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής κάθε δαπάνης, τις μισθοδοτικές 

καταστάσεις προσωπικού και τηρεί μισθολογικά αρχεία πάσης φύσεως 

προσωπικού.  

 Καταρτίζει σε συνεργασία με την Ταμειακή Υπηρεσία τον απολογισμό Εσόδων- 

Εξόδων.  

 Συγκεντρώνει όλα τα αιτήματα που αναφέρονται σε προμήθειες και διεξάγει τις 

από το νόμο προβλεπόμενες διαδικασίες για την πραγματοποίησή τους.  

 Συντάσσει τις απαιτούμενες συμβάσεις σύμφωνα με τις διαδικασίες προμηθειών 

και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να διασφαλίζονται τα 

συμφέροντα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου.  

 Χειρίζεται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την εκμετάλλευση των χώρων 

δικαιοδοσίας και μέσων που ανήκουν στο Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και για την παροχή 

υπηρεσιών σε πλοία και τρίτους, και βεβαιώνει τα αντίστοιχα δικαιώματα.  

 Εκτελεί ακόμα και κάθε πρόσθετη εργασία που του ανατίθεται από τον Πρόεδρο ή 

το Δ.Σ. ή από διάταξη νόμου, που δεν έχει προβλεφθεί παραπάνω και δεν ανήκει 

στην αρμοδιότητα άλλης οργανικής μονάδας.  

 

Γραφείο Ταμειακής Υπηρεσίας  

Το Γραφείο Ταμειακής Υπηρεσίας, τελεί υπό την άμεση εποπτεία των αρμοδίων οργάνων 

του Ν.Π.Δ.Δ. Διεξάγει την ταμειακή υπηρεσία αυτού, με προσωπική ευθύνη του ταμεία 
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και των εισπρακτορικών οργάνων. Με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. ανατίθενται τα 

καθήκοντα ταμία και εισπρακτόρων σε υπαλλήλους του ΝΠΔΔ. Καθήκοντα και 

αρμοδιότητες της υπηρεσίας αυτής είναι:  

 Η διαμόρφωση και παρακολούθηση των ταμειακών προγραμμάτων με την συνεχή 

παρακολούθηση των υποχρεώσεων και αναμενόμενων εισπράξεων.  

 Η παραλαβή των Χρηματικών Ενταλμάτων πληρωμών και διενέργεια των 

πληρωμών προς τους δικαιούχους, μετά από έλεγχο των απαιτούμενων από την 

Νομοθεσία δικαιολογητικών καθώς και των επιπρόσθετων, που ορίζει ο νόμος ότι 

πρέπει να προσκομίζουν (φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική κλπ.).  

 Η καταγραφή των διενεργούμενων πληρωμών σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις και διαδικασίες.  

 Μεριμνά για την είσπραξη κάθε εσόδου του Νομικού Προσώπου.  

 Μεριμνά για την απόδοση των κάθε φύσης κρατήσεων υπέρ τρίτων.  

 Η διενέργεια εισπράξεων οφειλών, έκδοση αντίστοιχων γραμματίων είσπραξης και 

σχετική ενημέρωση του περιοδικού αρχείου οφειλετών κατά οφειλέτη.  

 Η παρακολούθηση της εξόφλησης των υποχρεώσεων των οφειλετών, και 

ενημέρωση του γραφείου εσόδων-εξόδων για τις καθυστερούμενες οφειλές.  

 Η κατάρτιση των περιοδικών καταστάσεων προς πληρωμή καθώς και 

πληρωθέντων εξόδων.  

 Η παραλαβή των βεβαιωτικών καταλόγων των υπόχρεων και των αντίστοιχων 

οφειλομένων στο ΝΠΔΔ ποσών κατά κατηγορία προσόδου. Έκδοση και μέριμνα 

για την κοινοποίηση ατομικών ή ειδικών προσκλήσεων προς τους οφειλέτες.  

 Η αρχική ενημέρωση περιοδικού αρχείου οφειλετών κατά οφειλέτη όπου 

αναγράφονται τα οφειλόμενα ποσά κατά κατηγορία προσόδου.  

 Η τήρηση των διαδικασιών, αρχείων και γενικά λογαριασμών του λογιστικού 

συστήματος του ΝΠΔΔ που αφορούν τα εισπρακτέα και τα πραγματοποιηθέντα 

έσοδα του ΝΠΔΔ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες  

 Η κατάρτιση των περιοδικών καταστάσεων εισπραχθέντων και εισπρακτέων 

εσόδων.  

 Η τήρηση φυσικού ταμείου στα γραφεία του ΝΠΔΔ.  
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 Η διενέργεια χρηματικών δοσοληψιών με τις Τράπεζες και η παρακολούθηση και 

διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου 

που χρησιμοποιούνται για εισπράξεις ή πληρωμές μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής.  

 Η τήρηση αρχείων κάθε είδους παραστατικών και αντίστοιχων δικαιολογητικών 

που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του λογιστικού συστήματος του ΝΠΔΔ. 

Παροχή κάθε είδους στοιχείων που ζητούνται από Δημόσιες- Ελεγκτικές υπηρεσίες 

σύμφωνα με τις διαδικασίες που εκάστοτε ισχύουν.  

 Κάθε άλλη εργασία που ανατίθεται από τον Πρόεδρο ή το Διοικητικό Συμβούλιο ή 

προβλέπεται από διάταξη νόμου και δεν έχει προβλεφθεί στον Οργανισμό αυτό, 

εφόσον δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου γραφείου.  

 

Γραφείο Διαχείρισης και προβολής τουριστικών καταφυγίων  

 Προσδιορίζει τις θέσεις πλεύρισης σκαφών στα κρηπιδώματα.  

 Παραλαβή μηνυμάτων (προαναγγελιών) για τα σκάφη που αναμένονται στην 

περιοχή ευθύνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και επεξεργασία αυτών.  

 Προγραμματισμός, οργάνωση και έλεγχος των επιχειρησιακών λειτουργιών, βάσει 

των προαναγγελιών.  

 Τήρηση ημερολογίου κίνησης σκαφών και εκτελούμενων εργασιών στα τουριστικά 

καταφύγια.  

 Ενημερώνεται και προωθεί προγράμματα σχετικά με την λειτουργία την 

τουριστική προβολή και την ανάπτυξη των τουριστικών καταφυγίων.  

 Η τήρηση των διαδικασιών, αρχείων και γενικά λογαριασμών που αφορούν τα 

εισπρακτέα και τα πραγματοποιηθέντα έσοδα των τουριστικών καταφυγίων 

αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ. Χίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες  

 Η κατάρτιση των περιοδικών καταστάσεων εισπραχθέντων και εισπρακτέων 

εσόδων.  

 Εισπράττει λιμενικά τέλη και δικαιώματα από σκάφη που ελλιμενίζονται στα 

τουριστικά καταφύγια.  

 Κάθε άλλη εργασία που ανατίθεται από τον Πρόεδρο ή το Διοικητικό Συμβούλιο ή 

προβλέπεται από διάταξη νόμου και δεν έχει προβλεφθεί στον Οργανισμό αυτό, 

εφόσον δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου γραφείου.  
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Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών αποτελείται από τα κάτωθι λειτουργικά γραφεία με τις 

αντίστοιχες αρμοδιότητες. 

 

Γραφείο μελετών, κατασκευής και συντήρησης Λιμενικών έργων πλην Η-Μ  

 Η εκπόνηση και εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του προγράμματος ανάπτυξης 

των εγκαταστάσεων των χώρων δικαιοδοσίας του Λιμενικού Ταμείου.  

 Χειρίζεται θέματα που αφορούν τις ζώνες του λιμένα καθώς και θέματα 

ρυμοτομίας, χωροταξίας και απαλλοτριώσεων.  

 Η εκπόνηση των τεχνοοικονομικών μελετών έργων υποδομής και κτιρίων.  

 Η αποτύπωση των έργων και εγκαταστάσεων του λιμένα.  

 Η λειτουργία σχεδιαστηρίου.  

 Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, παρακολούθηση, επίβλεψη, λειτουργία, 

παραλαβή, συντήρηση, ανακαίνιση και επισκευή των έργων και κάθε φύσεως 

εγκαταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ.  

 Η εκτέλεση μικρών έργων με αυτεπιστασία μετά από απόφαση του ΔΣ.  

 Η εκπόνηση κανονισμών χρήσης των έργων και εγκαταστάσεων του νομικού 

προσώπου.  

 Η τήρηση και ενημέρωση αρχείου έργων (μελετών, στοιχείων κατασκευής, 

συντήρησης, επισκευής έργων υποδομής και κτιρίων και κόστους αυτών).  

Κάθε άλλη εργασία που ανατίθεται από τον Πρόεδρο ή το ΔΣ ή από διάταξη νόμου και 

δεν έχει προβλεφθεί στον οργανισμό αυτό, εφόσον δεν ανάγεται στον κύκλο καθηκόντων 

άλλου γραφείου. 

  

Γραφείο συντήρησης μηχανολογικού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 

 Η εκπόνηση προγράμματος και μελετών ανάπτυξης και ανανέωσης του 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.  

 Η μελέτη και σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μηχανημάτων, 

πλωτών μέσων και κάθε φύσεως ηλεκτρομηχανολογικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ..  
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 Η εκπόνηση κανονισμών λειτουργίας και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων προς αποφυγή ατυχημάτων ή 

ζημιών.  

 Η επισκευή και συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, 

εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και πλωτών μέσων και η τήρηση αυτών σε 

ετοιμότητα διάθεσης.  

 Η διαχείριση καυσίμων και λιπαντικών.  

 Η τήρηση μητρώου και αρχείου ηλεκτρομηχανολογικού, ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

μηχανημάτων και εγκαταστάσεων και κόστους αυτών.  

 Κάθε άλλη εργασία που ανατίθεται από τον Πρόεδρο ή το ΔΣ ή από διάταξη 

νόμου και δεν έχει προβλεφθεί στον οργανισμό αυτό, εφόσον δεν ανάγεται στον 

κύκλο καθηκόντων άλλου γραφείου.  

 

Γραφείο επιχειρησιακών λειτουργιών  

 Μέριμνά για την καθαριότητα και ευταξία των κοινόχρηστων χώρων των 

χερσαίων και θαλάσσιων χώρων της περιοχής ευθύνης του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου Χίου, καθώς και των κτηρίων ιδιοκτησίας ή χρήσης του.  

 Η επιμέλεια του πρασίνου στις περιοχές δικαιοδοσίας του Ν.Π.Δ.Δ.  

 Επιμελείται και μεριμνά για την τήρηση του σχεδίου παραλαβής καταλοίπων 

πλοίων.  

 Έχει την ευθύνη λειτουργίας των μηχανικών μέσων του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου.  

 Επιμελείται και μεριμνά για την εφαρμογή των Σχεδίων Ασφάλειας Λιμενικών 

Εγκαταστάσεων (Σ.Α.Λ.Ε.) σύμφωνα με τις διατάξεις του ISPS Code.  

 Επιμελείται και μεριμνά για τα περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης σε περιοχές 

ευθύνης του σε συνεργασία με το οικείο Λιμεναρχείο.  

 Προσδιορίζει τις θέσεις στάθμευσης χερσαίων μεταφορικών μέσων που 

μεταφέρουν ή πρόκειται να παραλάβουν επιβάτες και εμπορεύματα, σε 

συνεργασία με το Λιμεναρχείο.  

 Λήψη, επεξεργασία και έγκριση αιτημάτων χρηστών λιμένα για φορτο-εκφόρτωση 

φορτίων με χρήση ιδίων μέσων.  
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 Τήρηση ημερολογίου κίνησης λιμένα και εκτελούμενων εργασιών.  

 Τήρηση στατιστικών στοιχείων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου σε συνεργασία με το 

Λιμεναρχείο.  

 Τήρηση ημερολογίου κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων.  

 Κάθε άλλη εργασία που ανατίθεται από τον Πρόεδρο ή το ΔΣ ή από διάταξη 

νόμου και δεν έχει προβλεφθεί στον οργανισμό αυτό, εφόσον δεν ανάγεται στον 

κύκλο καθηκόντων άλλου γραφείου.  

 

4.4.3 Οργανικές θέσεις 

 

Τακτικές οργανικές θέσεις δημοσίου δικαίου 

Οι θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατατάσσονται στου βαθμούς ΣΤ (εισαγωγικός) 

έως β και Α (καταληκτικός) ανάλογα με την κατηγορία. Οι θέσεις της κατηγορίας ΥΕ 

κατατάσσονται στους βαθμούς ΣΤ (εισαγωγικός), έως και Γ (καταληκτικός). Τα προσόντα 

διορισμού στις θέσεις αυτές είναι τα προβλεπόμενα από το ΠΔ 50/01, καθώς και εκείνα 

που μπορεί να ορίζονται με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων μετά από αίτημα και 

σχετική έγκρισή του, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Οι θέσεις που 

προβλέπονται ανά κατηγορία και κλάδο παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα: 
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Πίνακας 4-21: Κατανομή τακτικών οργανικών θέσεων δημοσίου δικαίου  

Δ.Λ.Τ. Χίου 

Τακτικές Οργανικές Θέσεις Δημοσίου Δικαίου 

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Θέσεις 

ΠΕ Οικονομικών ή Διοικητικών 3 

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 1 

ΠΕ Ναυτιλίας 1 

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1 

Σύνολο 6 

Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης  

ΤΕ Πολιτικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1 

ΤΕ Εργοδηγών 1 

ΤΕ Μηχανολόγων ή ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 1 

ΤΕ Διοίκησης 1 

ΤΕ Λογιστικής 1 

Σύνολο 5 

Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

ΔΕ Διοικητικών 2 

ΔΕ Ηλεκτρολόγων 1 

ΔΕ Δομικών Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων 1 

Σύνολο 4 

Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης  

ΥΕ Γενικών καθηκόντων 2 

ΥΕ Προσωπικό καθαριότητας 2 

Σύνολο 4 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 19 

 

Εποχιακό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

Προβλέπονται δύο (2) θέσεις στην κατηγορία ΔΕ Διοικητικών/Οικονομικών και τεσσάρων 

(4) θέσεων στην κατηγορία Εργατών καθαριότητας λιμενικών χώρων. 



Γενικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένων Χίου, Μεστών, Λημνιών, Ψαρών και Οινουσσών 

Τεχνική Έκθεση Α’ και Β’ Σταδίου 

 

81 

 

Η κάλυψης των θέσεων αυτών θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του 

Ν.2190/94 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα ή με τις αντίστοιχες διατάξεις 

που τυχόν θα αντικαταστήσουν τις προαναφερόμενες. 

 

Προσωπικό με έμμισθη εντολή 

Προβλέπεται μία (1) θέση δικηγόρου και ορίζεται ως προσόν διορισμού η άδεια 

δικηγορίας παρ’ Εφέτες. 

 

4.4.4 Προϊστάμενοι – Ένταξη Προσωπικού 

 

Οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων κρίνονται και τοποθετούνται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 2190/94 όπως ισχύουν ή με τις διατάξεις που τυχόν θα 

τις αντικαταστήσουν.  

Οι προϊστάμενοι της Διεύθυνσης του Δ.Λ.Τ. Χίου μπορεί να είναι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ 

όλων των κλάδων που συμπεριλαμβάνονται στον συγκεκριμένο Ο.Ε.Υ.  

Οι κλάδοι, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων 

των οργανικών μονάδων του οργανισμού αυτού είναι οι ακόλουθοι (παρ.15 άρθρου 36 

του Ν. 2190/94):  

Οι προϊστάμενοι του Τμήματος Εκμετάλλευσης Χώρων, Διοικητικών Υπηρεσιών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών, μπορεί να είναι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ και συγκεκριμένα, ΠΕ 

Οικονομικών ή Διοικητικών ή ΠΕ Ναυτιλίας ή ΤΕ Διοίκησης ή ΤΕ Λογιστών ή ΔΕ 

Διοικητικών. 

Οι προϊστάμενοι του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών μπορεί να είναι υπάλληλοι των 

κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ (λόγω εξειδίκευσης καθώς και το προτεινόμενο προσωπικό του 

Ο.Ε.Υ.) και συγκεκριμένα: ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΤΕ 

Πολιτικών Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΤΕ Εργοδηγών ή ΤΕ Μηχανολόγων 

ή ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών. 
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4.5 Υφισταμένη κατάσταση φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

4.5.1 Γενικά 

 

Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζεται το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, όπως η 

μορφολογία του εδάφους και των ακτών, τα γεωλογικά, κλιματικά και ανεμολογικά 

χαρακτηριστικά, στοιχεία χλωρίδας και πανίδας, το φυσικό τοπίο, οι προστατευόμενες 

περιοχές καθώς και τα βασικά δίκτυα υποδομών. Τα περισσότερα από τα ανωτέρω δεν 

εξετάζονται αποκλειστικά στην περιοχή μελέτης των λιμένων, αλλά ευρύτερα στη χωρική 

ενότητα στην οποία εντάσσονται και συγκεκριμένα της Περιφερειακής Ενότητας Χίου με 

στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση της υφιστάμενων πιέσεων και προβλημάτων και των 

προτεινόμενων αναπτυξιακών μέτρων. 

 

4.5.2 Έδαφος 

4.5.2.1 Μορφολογικά χαρακτηριστικά 

 

Η νήσος Χίος χαρακτηρίζεται από ορεινό ανάγλυφο στο βόρειο και κεντρικό τμήμα της, 

το οποίο ομαλοποιείται νοτιότερα, ειδικότερα στις περιοχές όπου πραγματοποιείται η 

καλλιέργεια της μαστίχας, καταλήγοντας σε λοφώδη τμήματα στο νότιο άκρο. Στο βόρειο 

τμήμα βρίσκεται το όρος Πεληναίο, με υψηλότερη κορυφή τον Άγιο Ηλία (1297m) ενώ 

συναντώνται άλλοι σημαντικοί ορεινοί σχηματισμοί όπως το Όρος (1126m), η Αμάνη στα 

βορειοδυτικά (809m), το Αίπος στα ανατολικά (448m) και ο Προβατάς (773m) στα 

κεντρικά ηπειρωτικά της νήσου και δυτικά της πόλης της Χίου, μεταξύ των οποίων 

σχηματίζονται μικρές πεδιάδες και κοιλάδες με σημαντικότερη τον Κάμπο της Χίου όπου 

καλλιεργούνται εσπεριδοειδή. Στα βόρεια της νήσου εντοπίζονται το φαράγγι Γιόσωνα και 

το φαράγγι των Καμπιών. Βόρεια της πόλης της Χίου εκβάλλει ο χείμαρρος Αρμένης και 

νότια αυτής ο χείμαρρος Παρθένης. Η μορφολογία του νησιού των Ψαρών είναι λοφώδης 

και βραχώδης. Τα υψηλότερα σημεία συναντώνται κυρίως στο βόρειο τμήμα του νησιού 

με πιο απότομες κλίσεις εδάφους, ενώ νότια και νοτιοανατολικά οι κλίσεις είναι 

ομαλότερες με την εμφάνιση σχετικά άγονων πεδινών εκτάσεων. Υψηλότερη κορυφή του 

νησιού είναι ο Άγιος Ηλίας (531m), ενώ άλλες σημαντικές κορυφές είναι: Πιθάρι (317m), 
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Ισώματα (392m), Όρος Ξερού (227m), Κοτρόνι (234m). Το έδαφος των Οινουσσών είναι 

λοφώδες με την υψηλότερη κορυφή να εντοπίζεται στο δυτικό τμήμα του νησιού και να 

μην ξεπερνά τα 152m. Οι βόρειες ακτές είναι βραχώδεις και δυσπρόσιτες, ενώ οι νότιες 

εμφανίζουν έντονες κολπώσεις τις οποίες διαδέχονται μικρές κοιλάδες. 

 

4.5.2.2 Εδαφολογικά χαρακτηριστικά 

 

Τα εδάφη της Χίου συνίστανται κυρίως από κλαστικά και ανθρακικά ιζήματα του 

Παλαιοζωικού, Μεσοζωικού και Νεογενούς, ενώ εντοπίζονται επίσης ηφαιστίτες όπως 

βασάλτες, ανδεσίτες, ρυόλιθοι και διαβάσεις. Επιμεταμορφωμένοι προπαλαιοζωικοί 

σχηματισμοί αναπτύσσονται στην ευρύτερη περιοχή του νησιού. Οι προαλπικοί 

σχηματισμοί αποτελούνται από τους αυτόχθονες και τους αλλόχθονες επωθημένους πάνω 

στους πρώτους. Οι υπερκείμενοι σχηματισμοί της αλλόχθονης σειράς αποτελούνται από 

παχυστρωματώδεις ασβεστόλιθους. Εντοπίζονται ποταμολιμναίες αποθέσεις μεταβλητού 

πάχους, αποτελούμενες από αργιλικούς, ψαμμιτικούς και κροκαλοπαγείς σχηματισμούς, 

από μεταγενέστερο νεογενής κύκλο ιζηματογένεσης. Οι πεδινές εκτάσεις αποτελούνται 

από προσχωσιγενή εδάφη, ενώ στο βόρειο τμήμα του νησιού υπάρχουν μικρές 

εμφανίσεις ηφαστείων. 

Το μεγαλύτερο τμήμα του νησιού των Ψαρών αποτελείται από μεταμορφωμένα 

κρυσταλλικά πετρώματα, τα οποία διακόπτονται σε ορισμένες θέσεις από νεογενή 

ιζήματα. Τα κρυσταλλικά πετρώματα είναι διπλής προέλευσης. Το μεγαλύτερο τμήμα 

τους αποτελείται από αυτόχθονα πετρώματα ημιμεταμορφωμένων πετρωμάτων 

(σχιστόλιθοι, φυλλίτες, χαλαζίτες, ψαμμίτες σε φακούς) που καταλαμβάνουν περισσότερο 

από το μισό της έκτασης του νησιού. 

Στο νησί των Οινουσσών αναπτύσσονται επιμεταμορωμένοι προπαλαιοζωικοί σχηματισμοί 

αποτελούμενοι από ασβεστόλιθους, φυλλίτες, χαλαζιακές στρώσεις, πηλίτες, ψαμμίτες και 

κροκαλοπαγή. Στα σημεία όπου εμφανίζονται μικρές πεδινές εκτάσεις, έχει συσσωρευτεί 

αποσαθρωμένο υλικό καθώς και αλλουβιακές προσχώσεις.  
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Σχήμα 4-10: Απόσπασμα γεωλογικού χάρτης της περιοχής του λιμένα Χίου 

(Φύλλο Ι.Γ.Μ.Ε. «Νότια Χίος») 

 

4.5.2.3 Σεισμική Επικινδυνότητα 

 

Σύμφωνα με τον ΕΑΚ – 2000 και την τροποποίηση του με την Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ 

Δ17α/115/9/ΦΝ275 (ΦΕΚ 1154 – 12/8/2003) που έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η 

Ιανουαρίου 2004, η ευρύτερη περιοχή μελέτης κατατάσσεται στη ζώνη σεισμικής 

επικινδυνότητας ΙΙ. Ο συντελεστής σεισμικής επιτάχυνσης για τη ζώνη ΙΙ είναι α=0,24, 

ενώ η σεισμική επιτάχυνση του εδάφους Α δίνεται από τον τύπο: 

Α= α*g 
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(Όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας). 

Στη συνέχεια δίνεται ο χάρτης ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας της Ελλάδας, σύμφωνα 

με τον ΕΑΚ 2000 και την τροποποίηση του: 

 

 

Χάρτης 4-1: Χάρτης ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας της Ελλάδας, σύμφωνα 

με τον ΕΑΚ 2000 και την τροποποίηση του 

 

4.5.3 Υδρολογικά χαρακτηριστικά 

 

Οι νήσοι Χίος, Ψαρά και Οινούσσες ανήκουν στο 14ο υδατικό διαμέρισμα Νήσων Αιγαίου 

και στη 36η λεκάνη απορροής της Ελλάδας (GR36), όπως προκύπτει από την 

κωδικοποίηση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 1383Β / 2-9-2010). 

 

Η νήσος Χίος διαθέτει ένα αρκετά περιορισμένο δίκτυο επιφανειακών υδάτων που 

αποτελείται κυρίως από χείμαρρους, μικρά ποτάμια και καθόλου λίμνες. Οι κυριότεροι 

χείμαρροι πλησίον του λιμένα Χίου είναι ο Αρμένης στο βόρεια και ο Παρθένης στα νότια. 

Περιορισμένο είναι το υδρογραφικό δίκτυο και στα νησιά Οινούσσες και Ψαρά όπου ο 
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επιφανειακός μανδύας των αποσαθρωμένων πετρωμάτων επιτρέπει μικρές συγκεντρώσεις 

υπογείων υδάτων. 

 

 

Χάρτης 4-2: Υδρογραφικό δίκτυο ΠΕ Χίου (πηγή: geodata.gov.gr) 
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Χάρτης 4-3: Υπολεκάνες απορροής υδάτων ΠΕ Χίου (πηγή: geodata.gov.gr) 

 

4.5.4 Κλίμα 

4.5.4.1 Γενικά 

 

Το κλίμα στη Χίο και στην ευρύτερη περιοχή ανήκουν στην κατηγορία του Μεσογειακού 

κλίματος, δηλαδή του υποτροπικά ξηρού με υγρούς χειμώνες και ζεστά, ξηρά καλοκαίρια 

με άφθονη ηλιοφάνεια. 

Όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία του Μετεωρολογικού Σταθμού της Ε.Μ.Υ. 

στη Χίο (Μ.Σ. Χίου) για την περίοδο 1973-1997, οι μέσες μηνιαίες θερμοκρασίες 

κυμαίνονται από την ελάχιστη των 9,6 oC που αντιστοιχεί στον Ιανουάριο και τη μέγιστη 

των 26,4 οC που αντιστοιχεί στον Ιούλιο. Η μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί 

είναι 40,6 οC το μήνα Αύγουστο και η ελάχιστη είναι -4 οC τους μήνες Ιανουάριο και 

Φεβρουάριο.  

Η υγρασία είναι σχετικά υψηλή σε ολόκληρο το νησί, με μέση τιμή 62%, ενώ σπανίζουν 

ακραία καιρικά φαινόμενα όπως παγετός, χιόνι, χαλάζι κλπ. Το μέσο μηνιαίο ύψος βροχής 
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κυμαίνεται από 0mm τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, έως 122,2mm το Δεκέμβριο. Το 

μέση ετήσιο ύψος βροχής για την περίοδο 1973-1997 είναι 529,90mm. 

 

4.5.4.2 Ανεμολογικά στοιχεία 

 

Τα ανεμολογικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι του μετεωρολογικού σταθμού Χίου 

(Α/Α 706) και αφορούν σε μετρήσεις της περιόδου από το 1973 έως το 1997. Οι ετήσιες 

συχνότητες παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 4-22). 

 

Πίνακας 4-22: Μέση ετήσια συχνότητα πνοής ανέμου για την περίοδο  

1973-1997 

Ένταση 

Bf
N NE E SE S SW W NW

CALM/ 

VRB
Άθρ.

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,44 19,44

1 0,33 0,31 0,25 0,41 0,33 0,55 0,19 0,38 0,75 3,50

2 4,36 2,82 1,69 1,18 1,36 1,99 1,17 2,42 0,14 17,13

3 7,04 3,33 1,52 0,86 1,86 1,97 1,32 3,21 0,02 21,13

4 6,57 4,11 0,60 0,59 2,40 1,67 0,80 2,70 0,01 19,45

5 3,07 2,99 0,16 0,31 1,39 0,78 0,30 1,52 0,00 10,52

6 1,50 2,03 0,06 0,14 0,72 0,33 0,10 0,50 0,00 5,38

7 0,62 1,15 0,01 0,09 0,36 0,14 0,02 0,11 0,00 2,50

8 0,17 0,40 0,01 0,04 0,11 0,04 0,00 0,03 0,00 0,80

≥9 0,07 0,06 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15

Άθρ. 23,73 17,20 4,30 3,63 8,54 7,47 3,90 10,87 20,36 100,00  

Πηγή: Ε.Μ.Υ. - Στατιστικά στοιχεία Μ.Σ. Χίου 

 

Όπως προκύπτει, οι επικρατέστεροι άνεμοι στην περιοχή είναι οι βόρειοι με συχνότητα 

εμφάνισης 35,23%, ενώ η μέγιστη ένταση ανέμου που έχει καταγραφεί είναι τα 8Β, 

προερχόμενη από τη βόρεια διεύθυνση με συχνότητα εμφάνισης 0,011%. Το μέσο 

ποσοστό νηνεμίας είναι 38,07%.  

 

4.5.4.3 Στοιχεία θαλάσσιων ρευμάτων και παλίρροιας 

 

Όπως προκύπτει από τις μετρήσεις του παλιρροιομέτρου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας 

του Π.Ν. για τη χρονική περίοδο 1990-2012 τα παλιρροιακή μεγέθη (μη εξαρτώμενη από 

σημείο αναφορά) στην ευρύτερη περιοχή του Λιμένα Χίου έχουν ως εξής: 
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- Μέγιστο εύρος: 0,45m 

- Ελάχιστο εύρος: 0,01m 

- Μέσο εύρος:  0,16m 

- Επάλλαξη:  1,04m 

 

Τα ρεύμα συνήθως στην περιοχή του Λιμένα Χίου κατευθύνεται αντίθετα προς τον 

πνέοντα άνεμο με διεύθυνση από βορρά προς νότο και από νότο προς βορρά. Η 

ταχύτητά του προς βορρά κυμαίνεται από 0,5 μέχρι 2,5 κόμβους και προς νότο φθάνει 

1,5 κόμβο περίπου. Το ρεύμα στην ευρύτερη περιοχή των Οινουσσών είναι ασθενές με 

συνήθη διεύθυνση βορειοδυτική, ενώ στην ευρύτερη περιοχή του Λιμένα Ψαρών είναι 

συνήθως βορειοανατολική και αντίθετη προς τον πνέοντα άνεμο.  

 

4.5.5 Χλωρίδα 

 

Στο νησί της Χίου συναντώνται τυπικά μεσογειακά οικοσυστήματα, στην εξέλιξη των 

οποίων σημαντικές παράμετροι αποτέλεσαν κυρίως η μορφολογία του εδάφους και η 

βροχομετρική διαβάθμιση. Στο κατά κύριο λόγο ορεινό και βραχώδες βόρειο τμήμα της 

νήσου Χίου συναντώνται συστήματα αείφυλλων σκληρόφυλλων με είδη όπως πλατάνια, 

πουρνάρι και δάση τραχείας πεύκης. Στο κεντρικό τμήμα της Χίου όπου η διαθέσιμη 

υγρασία είναι λιγότερη, κυριαρχούν οι φρυγανότοποι, που καλύπτονται από 

ξηροφυτικούς θάμνους με είδη όπως ρίγανες, θυμάρια, λεβάντες κ.ά. Νότια της πόλης 

της Χίου συναντώνται καλλιέργειες οπωροκηπευτικών, εσπεριδοειδών και οπωροφόρων. 

Η νότια Χίος χαρακτηρίζεται από την καλλιέργεια του σκίνου, του γνωστού 

μαστιχόδενδρου,. Πρόκειται για αειθαλή θάμνο, που φθάνει σε ύψος τα 2-3 μέτρα και 

παράγει την παγκοσμίως γνωστή ρητινώδη μαστίχη. Εξαιτίας ανθρωπογενών 

παρεμβάσεων πολλά φυτικά είδη ανήκουν, όπως οι ορχιδέες, κινδυνεύουν και 

προστατεύονται με ειδική νομοθεσία (Cites, Σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα). 

Στα νησιά των Ψαρών και των Οινουσσών κυριαρχεί αραιή και θαμνώδης κυρίως 

βλάστηση με λιγοστά οπωροφόρα δέντρα και αμπέλια. Η χλωρίδα των νησιών 

καθορίζεται κυρίως από φρυγανικά οικοσυστήματα με κυρίαρχο είδος την αστοίβη και 
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άλλα ποώδη χειλανθή φυτά, όπως το θυμάρι. Σε παραθαλάσσιες τοποθεσίες απαντώνται 

ομάδες φυλλοβόλου λυγαριάς. 

 

4.5.6 Πανίδα 

 

Ποικίλα είδη βιότοπων όπως αμμοθίνες, λιβάδια, βραχώδεις περιοχές, όχθες ρεμάτων και 

υγρότοποι απαντώνται στα νησιά της Χίου, των Ψαρών και των Οινουσών. Ανάλογα με 

τις τοπικές συνθήκες, τις καλλιέργειες και την ανάπτυξη των αστικών περιοχών 

εμφανίζονται διάφορη είδη, ενώ σημαντικός είναι ο αριθμός των πτηνών καθώς τα νησιά 

αποτελούν σταθμό για αρκετά μεταναστευτικά είδη. Στα πλήρως αστικοποιημένα 

τμήματα, όπως η πόλη της Χίου, η πανίδα περιορίζεται σημαντικά με μικρούς αριθμούς 

εντόμων, τρωκτικών και αμφιβίων. Αναλυτικά συναντώνται τα κάτωθι είδη: 

 

Αμφίβια:  πράσινος φρύνος, κοινός φρύνος, δεντροβάτραχος 

Ερπετά: βαλτοχελώνα, χελώνα, οθωμανική οχιά, λαφιάτης, τυφλίτης, ερημόφιδο, 

σαΐτα, φίδι, νερόφιδο, σαμιαμίθι, σαυράκι, κροκοδειλάκι, πράσινη σαύρα 

Θηλαστικά: αλεπού, κουνάβι, λαγός, σκαντζόχοιρος 

Τρωκτικά: apodemus sylvaticus, rattus norvegicus, rattus rattus, mus musculus 

Ιχθυοπανίδα: καλαμάρι, σουπιά, γόπα, γοφάρια, ζαργάνα, καπόνια, κέφαλοι, κολιοί, 

κουτσομούρες, μπαρμπούνια, λιθρίνια, μαρίδες, μένουλες, τσέρουλες, 

σαρδέλα, σαφρίδι, λούτσος, μελανούρια, μουρμούρα, μπαλάδες, ξιφίας, 

παλαμίδες, τονάκια, πεσκαντρίτσα, προσφυγάκι, σάλπες, σαργός, σκαθάρι, 

σκορπιός, χάνος, συναγρίδα, χελιδονόψαρο, φαγκρί, χριστόψαρο 

 

Ο πληθυσμός της φώκιας Monachus Monachus απαντάται στη βορειοδυτική Χίο και στα 

Ψαρά, ανέρχεται σε 8-9 άτομα και προστατεύεται από το Π.Δ. 67 (ΦΕΚ 23Α – 

30/1/1981). Στη Χίο εκτρέφεται επίσης το περίφημο Χιακό πρόβατο. 
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4.5.7 Προστατευόμενες περιοχές 

 

Εντός της Περιφερειακής Ενότητας Χίου απαντώνται πέντε (5) οριοθετημένες περιοχές 

του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000, οι οποίες παρουσιάζονται στον 

ακόλουθο χάρτη (Χάρτης 4-4). Οι λιμένες Χίου, Μεστών, Λημνιών, Ψαρών βρίσκεται 

εκτός των ορίων των προστατευόμενων περιοχών του σε αντίθεση με το νησιωτικό 

σύμπλεγμα των Οινουσσών που βρίσκεται στο σύνολό του εντός. 

 

Χάρτης 4-4: Περιοχές ενταγμένες στο δίκτυο NATURA 2000 

( πηγή: Φιλότης – Βάση δεδομένων για την ελληνική φύση - 

https://filotis.itia.ntua.gr/) 

 

Ο Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (SCI) GR4130001 συνολικής έκτασης 34.409,93 ha 

περιλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα της βόρειας Χίου, το νησιωτικό σύμπλεγμα των 

Οινουσσών στο σύνολό του και το θαλάσσιο τμήμα στο στενό Χίου – Οινουσσών το 

οποίο καταλαμβάνει περίπου το 18% της συνολικής έκτασης, ενώ υπάρχουν και 

τέσσερεις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (SPA): 

 

https://filotis.itia.ntua.gr/
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 GR4130003 συνολικής έκτασης 32.568,76, η οποία περιλαμβάνει το μεγαλύτερο 

τμήμα της βόρειας Χίου. 

 GR4130002 συνολικής έκτασης 469,76 ha, η οποία περιλαμβάνει τα νησιά 

Αντίψαρα και τις νησίδες Δασκαλιό, Ματρογιώργο, Πρασονήσι, Κατωνήσι, 

Μεσιακό, Κουτσουλιά. 

 GR4130004 συνολικής έκτασης 2,88 ha, η οποία περιλαμβάνει τη νησίδα Βενέτικο. 

 GR4130005 συνολικής έκτασης 1.739,10 ha, η οποία περιλαμβάνει τις 

βραχονησίδες Καλόγεροι καθώς και θαλάσσια ζώνη. 

 

Σημαντικός επίσης είναι ο αριθμός των καταφυγίων άγριας ζωής που έχουν οριοθετηθεί 

εντός της Περιφερειακής Ενότητας Χίου. Στη Χίο είναι οριοθετημένες οκτώ (8) περιοχές 

με συνολική έκταση 49.568τ.μ., στα Ψαρά μία (1) έκτασης 13.500τ.μ. στα Αντίψαρα μία 

(1) έκτασης 4.000τ.μ. και στις Οινούσσες δύο (2) συνολικής έκτασης 3.235, 95τ.μ. 

Η νήσος Χίος είναι ένα κατάφυτο νησί με πλούσια άγρια φύση, σπάνιας ομορφιάς 

παραλίες και σημαντικούς παραδοσιακούς οικισμούς με αποτέλεσμα πέντε (5) περιοχές να 

έχουν χαρακτηριστεί ως «Τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους» με μια σειρά από 

νομοθετικές ενέργειες: 

 ΑΤ5011060 συνολικής έκτασης 1920,00 ha, η οποία περιλαμβάνει το βόρειο 

τμήμα της Χίου όπου συναντώνται μεγάλες καμένες περιοχές, κατά τόπους 

πευκοδάση, περιοχές με πηγαία νερά καθώς και άγονες, άγριες περιοχές. 

 ΑΤ5011039 συνολικής έκτασης 430,99 ha, στην περιοχή του οικισμού Αναβάτου 

όπου συναντώνται βυζαντινά και μεσαιωνικά κτίσματα, καθώς και από την εποχή 

της τουρκοκρατίας. 

 ΑΤ5011036 συνολικής έκτασης 146,48 ha, στην περιοχή της Νέας Μονής Χίου 

όπου βρίσκεται μία από τις σημαντικότερες βυζαντινές εκκλησίες της Ελλάδας για 

την αρχιτεκτονική και τις τοιχογραφίες της. 

 ΑΤ5011037 συνολικής έκτασης 115,75 ha, στα Μεστά, όπου συναντάται οικισμός 

με βυζαντινά και μεσαιωνικά κτίσματα. 

 ΑΤ5011038 συνολικής έκτασης 117,43 ha, στο Πυργί. 

Στον ακόλουθο χάρτη (Χάρτης 4-5) παρουσιάζονται τα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους 

της νήσου Χίου. 
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Χάρτης 4-5: Τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους 

( πηγή: Φιλότης – Βάση δεδομένων για την ελληνική φύση - 

https://filotis.itia.ntua.gr/) 

 

4.5.8 Βασικά δίκτυα υποδομών 

 

Σύμφωνα με την Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/ε/οικ./827 ο άξονας «Καλλιμασιά 

– Χίος – Καρδάμυλα» χαρακτηρίζεται ως τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο και είναι η μόνη 

Εθνική Οδός που διέρχεται από τη Δημοτική Ενότητα Χίου. Η πόλη της Χίου συνδέεται με 

τους υπόλοιπους οικισμούς του νησιού από ένα δίκτυο επαρχιακών οδών και άλλων 

τοπικών οδών. Με βάση το ΦΕΚ 47Α – 8/2/1956 οι επαρχιακές οδοί που διέρχονται της 

Δημοτικής Ενότητας Χίου είναι οι κάτωθι: 

 

 Χίος – Βολισσός – Αγιάσματα μέσω Χαλάνδρων, Αφροδισίων και Κεράμου 

 Χίος – Καρυές – Ελίντα μέσω Μονής Κουρνά, Ν. Μονής και Αυγωνύμων 

https://filotis.itia.ntua.gr/
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 Χίος – Χαλκειός – Αγ. Ειρήνη από Εθνική Οδό Χίου – Καλλιμασιάς και δια Ζιφιά, 

Αγ. Γεωργίου, Βέσας και Ελάτας 

 Χίος – Δαφνών – Χαλκειός δια Βερβεράτου 

 Χίος – Πυργί – Πασαλιμάνι από Εθνική Οδό Χίου – Καλλιμασιάς και μέσα 

Θολοποταμίου, Αρμολίων, Ολύμπων, Μεστών 

 Χίος – Θυμιανά – Όρμος Καρφά 

 

Το οδικό δίκτυο των Ψαρών και των Οινουσσών είναι πολύ περιορισμένο λόγω της 

πρακτικά μικρής οικιστικής ανάπτυξης πέραν των βασικών οικισμών. 

Οι ενεργειακές ανάγκες της Χίου καλύπτονται από το θερμικό σταθμό παραγωγής της 

ΔΕΗ στην περιοχή Λευκωνιά της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Μηνά. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας η εγκατεστημένη ισχύς είναι 38.780 kW με 

ετήσια ζήτηση ενέργειας 136.334 MWh και μέγιστη ζήτηση 29.800 kW. Οι υποδομές 

θεωρούνται επαρκείς, ενώ δεν αντιμετωπίζονται ιδιαίτερα προβλήματα κατά τους 

θερινούς μήνες οπότε αυξάνεται η ζήτηση. Ενθαρρύνεται η ανάπτυξη ιδιωτικών 

υποδομών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά) με όρους και περιορισμούς 

που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Η υδροδότηση της πόλης της Χίου πραγματοποιείται μέσω του δικτύου της ΔΕΥΑΧ 

κυρίως από τα νερά της κεντρικής και της βόρειας - ανατολικής Χίου. Από την κεντρική 

Χίο, η πόλη της Χίου υδροδοτείται από τις γεωτρήσεις της λεκάνης Κορακάρη και της 

Ψαρόπετρας, καθώς και από τα νερά των πηγών του Δαφνώνα, της Αγίας Τριάδας και 

του Τρυπατέ. Από τη βόρεια και ανατολική Χίο, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, 

χρησιμοποιούνται οι μονάδες αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού του Θόλους και των πηγών 

του Δελφινιού. 

Τα λύματα της πόλης καταλήγουν στην εγκατάσταση δευτεροβάθμιας επεξεργασίας μέσω 

του αποχετευτικού δικτύου στην επιχωματωμένη περιοχή μπροστά από το αεροδρόμιο. 

Το δίκτυο αποχέτευσης ωστόσο δεν καλύπτει το σύνολο των κατοικιών της πόλης με 

αποτέλεσμα μέρος των λυμάτων είτε να καταλήγει στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα 

χωρίς επεξεργασία είτε στο έδαφος μολύνοντας τον υδροφόρο ορίζοντα.  
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Τα απορρίμματα της πόλης της Χίου προωθούνται στο ΧΥΤΑ που βρίσκεται στη θέση 

Πόδορα μεταξύ Πυργίου και Βέσσας της Δημοτικής Ενότητας Μαστιχοχωρίων, με επαρκή 

στόλο και μηχανολογικό εξοπλισμό. 

 

4.6 Οικονομική αποτίμηση λιμένος 

 

Ο φορέας διαχείρισης όλων των λιμενικών υποδομών στο νησί της Χίου, των Ψαρών και 

του συμπλέγματος των Οινουσσών, στα οποία εκτελούνται δρομολόγια επιβατικών 

οχηματαγωγών και φορτηγών πλοίων, είναι το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου, το 

οποίο αποτελεί επίσης τον φορέα διαχείρισης και όλων των αλιευτικών καταφυγίων του 

νησιού, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ναυτικής παράδοσης και της ενασχόλησης των 

κατοίκων με τη θάλασσα. 

Τα πλέον πρόσφατα στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας του Διαδημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου προέρχονται από τον Ισολογισμό του έτους 2012, αφού για το έτος 2013 ο 

Ισολογισμός δεν έχει ακόμα εγκριθεί ενώ για τα έτη 2014 & 2015 δεν έχουν εκπονηθεί οι 

Ισολογισμοί.  

Η οικονομική δραστηριότητα του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου για το 2012 

απεικονίζεται στους παρακάτω Πίνακες. 

Πίνακας 4-23: Ισολογισμός 2012  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      

 
Αξία 

κτήσεως 
Αποσβέσεις 

Αναπόσβ. 

αξία 

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ    

  4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 3.203,93 2.763,38 440,55 

  3.203,93 2.763,38 440,55 

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     

 ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις    

  1. Γήπεδα - Οικόπεδα  0,00 0,00 

  1α. Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεως   0,00 

  1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως   0,00 

  1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως   0,00 

  3. Κτίρια και τεχνικά έργα 0,02 0,00 0,02 

  3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως   0,00 



Γενικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένων Χίου, Μεστών, Λημνιών, Ψαρών και Οινουσσών 

Τεχνική Έκθεση Α’ και Β’ Σταδίου 

 

96 

 

  3γ. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 387.857,99 24.492,59 363.365,40 

  4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός 122.843,25 107.612,10 15.231,15 

  5. Μεταφορικά μέσα 22.278,86 22.278,78 0,08 

  6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 29.439,47 26.425,01 3.014,46 

  7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 0,00 0,00 0,00 

   Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 562.419,59 180.808,48 381.611,11 

     

 ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες 

μακροπρόθεσμες     

  χρηματοοικονομικές απαιτήσεις    

  1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης   0,00 

    0,00 

     

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)   381.611,11 

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     

 Ι. Αποθέματα    

  4. Υλικά κατασκευής και επισκευής τεχνικών έργων, Αναλώσιμα υλικά,  0,00 

   Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας   0,00 

     

 ΙΙ. Απαιτήσεις    

  1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών  98.896,42  

Μείον : Προβλέψεις  0,00  

   98.896,42 

 ΙV. Διαθέσιμα    

  1. Ταμείο   628,48 

  3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας   516.996,76 

    517.625,24 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)   616.521,66 

     

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ    

 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα   0,00 

     

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)   998.573,32 

     

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ    

  2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού   

1.257.848,9

0 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Ποσά κλειόμενης 

χρήσεως 2012 

  

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   

 Ι. Κεφάλαιο  885.731,09 

 885.731,09 

 ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις   

 επενδύσεων - δωρεές παγίων  

 4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων  0,00 

   Mείον: Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 0,00 

 0,00 

  

ΙΙΙ. Αποθεματικό κεφάλαιο  

  3. Ειδικά αποθεματικά 0,00 

 0,00 

  

 IV. Αποτελέσματα εις νέο   

  Πλεόνασμα χρήσεως εις νέον 0,00 

  Πλεόνασμα προηγούμενων χρήσεων  0,00 

 0,00 

  

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV) 885.731,09 

  

B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  

1. Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού   

λόγω εξόδου από την υπηρεσία 0,00 

4. Λοιπές προβλέψεις 0,00 

 0,00 

  

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

 Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  

  2. Δάνεια τραπεζών 0,00 

  3. Δάνεια Ταμιευτηρίων 0,00 

 0,00 

 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  

  1. Προμηθευτές 0,00 

  4. Yποχρεώσεις από φόρους-τέλη 7.442,06 



Γενικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένων Χίου, Μεστών, Λημνιών, Ψαρών και Οινουσσών 

Τεχνική Έκθεση Α’ και Β’ Σταδίου 

 

98 

 

  5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 6.423,53 

  7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 0,00 

  8. Πιστωτές διάφοροι 2.726,73 

 16.592,32 

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 16.592,32 

  

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  

  2.Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 0,00 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) 902.323,41 

  

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ  

  2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού 0,00 

Πηγή: Δ.Λ.Τ. Χίου 
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Πίνακας 4-24: Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεων  

31ης Δεκεμβρίου 2012  

  
Ποσά κλειόμενης  

χρήσεως 2012 

 Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως    

 1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών  300.747,02 

 2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις  61.771,95 

 3. Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό  0,00 

 Σύνολο  362.518,97 

 Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών  224.954,58 

 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως  137.564,39 

 Πλέον: Άλλα έσοδα (επιχορηγήσεις-ενοίκια)  6.150,00 

 Σύνολο  143.714,39 

 Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 56.238,64  

    3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων 0,00   

 Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως  87.475,75 

 Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 7.967,74  

 Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 0,00  

 Μείον: 2. Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και χρεογράφων 0,00   

 Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως  95.443,49 

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα   

    1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα  0,00  

    3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 1.339,80 1.339,80 

   96.783,29 

 Mείον:    

    1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 533,38  

    2. Έκτακτες ζημιές 0,00  

    3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 0,00  

    

    4. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 0,00 -533,38 

 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)  96.249,91 

 Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 18.658,45  

    Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 18.658,45 0,00 

 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (κέρδη)  96.249,91 

Πηγή: Δ.Λ.Τ. Χίου 

 



Γενικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένων Χίου, Μεστών, Λημνιών, Ψαρών και Οινουσσών 

Τεχνική Έκθεση Α’ και Β’ Σταδίου 

 

100 

 

Πίνακας 4-25: Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων 

 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 

Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη) χρήσεως 96.249,91 

(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων 0,00 

Πλεόνασμα προς διάθεση  96.249,91 

Πηγή: Δ.Λ.Τ. Χίου 
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5 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ-

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

5.1 Δημογραφική και κοινωνικοοικονομική εικόνα 

 

Η ΠΕ Χίου είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε πληθυσμό της ΠΒΑ. Ο μόνιμος πληθυσμός της, 

σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόσφατης απογραφής (2011) της Ελληνικής Στατιστικής 

Αρχής, ανέρχεται σε 52.590 κατοίκους, αριθμός που αντιπροσωπεύει το 26,4% του 

συνολικού πληθυσμού της ΠΒΑ(199.231 κάτοικοι). 

Ο Δήμος Χίου συγκεντρώνει (2011) το 97,7% του συνολικού πληθυσμού της ΠΕ (51.390 

κάτοικοι) ή, ενώ οι Δήμου Οινουσσών και Ψαρών συγκεντρώνουν μόλις το 1,6% και 

0,9% του συνόλου της ΠΕ αντίστοιχα. Η ΔΕ Χίου είναι η μεγαλύτερη σε πληθυσμό ΔΕ 

του Δήμου Χίου (52,2% του πληθυσμού του Δήμου) και ακολουθεί η ΔΕ Ομηρούπολης 

(14,6% του πληθυσμού του Δήμου), ενώ ο υπόλοιπος πληθυσμός διασπείρεται μεταξύ 

το άλλων 6 ΔΕ του Δήμου. 

Την περίοδο 1991-2011 ο μόνιμος πληθυσμός της ΠΕ εμφανίζει μακροχρόνια σταθερή 

τάση (με ελαφρά μείωση, της τάξης του 1,06%). Η εξέλιξη του πληθυσμού φαίνεται 

στον παρακάτω Πίνακα. 
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Πίνακας 5-1: Χίος – Πληθυσμιακή εξέλιξη, 1991-2011 

Περιγραφή 2011 2001 1991 

% 

μεταβολή 

2001-

2011 

% 

μεταβολή 

1991-

2001 

% 

μεταβολή 

1991-

2011 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 199.231 205.235 201.363 -2,93% 1,92% -1,06% 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ 52.590 53.106 52.703 -0,97% 0,76% -0,21% 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 51.390 51.773 51.619 -0,74% 0,30% -0,44% 

Χίου 26.850 25.671 25.231 4,59% 1,74% 6,42% 

Αγίου Μηνά 3.271 2.678 2.393 22,14% 11,91% 36,69% 

Αμανής 983 1.529 1.353 -35,71% 13,01% -27,35% 

Ιωνίας 3.956 4.474 4.453 -11,58% 0,47% -11,16% 

Καμποχώρων 2.897 2.870 3.103 0,94% -7,51% -6,64% 

Καρδαμύλων  2.234 2.758 3.075 -19,00% -10,31% -27,35% 

Μαστιχοχωρίων 3.672 4.322 4.707 -15,04% -8,18% -21,99% 

Ομηρούπολης 7.527 7.471 7.304 0,75% 2,29% 3,05% 

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 826 855 612 -3,39% 39,71% 34,97% 

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 458 478 472 -4,18% 1,27% -2,97% 

 

Η συνολική γεωργική γη στο νησί της Χίου ανέρχεται σε 167,6 χιλ. στρέμματα, τα 

περισσότερα των οποίων θεωρούνται αρδεύσιμα. Η μαστίχα και τα παράγωγά της έχουν 

χαρακτηριστεί ως Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ). Τα μαστιχόδενδρα 

καλλιεργούνται κατ΄ αποκλειστικότητα στο νότιο τμήμα του νησιού λόγω των ειδικών 

κλιματικών και εδαφικών συνθηκών, οι οποίες επιτρέπουν την κρυσταλλοποίηση των 

εκκρίσεων. Αξιόλογη είναι επίσης και η παρουσία της ελαιοκαλλιέργειας, της 

ιχθυοκαλλιέργειας και της κτηνοτροφίας. 

Όσον αφορά στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα, στο Επιμελητήριο Χίου είναι 

εγγεγραμμένες 3.790 εν ενεργεία επιχειρήσεις (www.chioschamber.gr) και η αριθμητική 

κατανομή τους στα τμήματά του ήταν η εξής: 

 Τμήμα Εμπορίου   1.320 επιχειρήσεις 

 Τμήμα Βιομηχανίας - Βιοτεχνίας  1.157 επιχειρήσεις 

 Τμήμα Επαγγελματιών   1.099 επιχειρήσεις 
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 Τμήμα Τουρισμού   214 επιχειρήσεις 

Αναλυτικά, η σύνθεση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού σε απόλυτους αριθμούς και 

ποσοστιαία κατανομή για το 2011 δίνεται στον ακόλουθο Πίνακα. 

 

Πίνακας 5-2: ΠΕ Χίου – Απασχολούμενοι κατά κλάδο οικονομικής 

δραστηριότητας – Απογραφή Πληθυσμού 2011 

Κλάδοι οικονομικής 

δραστηριότητας 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 

& ΨΑΡΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Οικονομικά 

ενεργός 

πληθυσμός 

% 

Οικονομικά 

ενεργός 

πληθυσμός 

% 

Οικονομικά 

ενεργός 

πληθυσμός 

% 

Α. Γεωργία, Δασοκομία και 

Αλιεία 
1.386 8,08% 42 12,03% 9.000 13,66% 

ΣΤ. Κατασκευές 1.768 10,31% 37 10,60% 5.872 8,91% 

Ζ. Χονδρικό και λιανικό 

εμπόριο – Επισκευή 

μηχανοκίνητων οχημάτων 

και μοτοσυκλετών 

2.942 17,15% 20 5,73% 9.838 14,93% 

Η. Μεταφορά και 

αποθήκευση 
1.424 8,30% 72 20,63% 3.589 5,45% 

Θ. Δραστηριότητες 

υπηρεσιών παροχής 

καταλύματος και 

υπηρεσιών εστίασης 

1.210 7,05% 21 6,02% 6.030 9,15% 

Ν. Διοικητικές και 

υποστηρικτικές 

δραστηριότητες 

271 1,58% 7 2,01% 1.119 1,70% 

Ξ. Δημόσια διοίκηση και 

άμυνα – Υποχρεωτική 

κοινωνική ασφάλιση 

2.741 15,98% 43 12,32% 11.262 17,09% 

Ο. Εκπαίδευση 1.593 9,29% 51 14,61% 5.510 8,36% 

Π. Δραστηριότητες 

σχετικές με την 

ανθρώπινη υγεία και την 

908 5,29% 9 2,58% 3.612 5,48% 
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Κλάδοι οικονομικής 

δραστηριότητας 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 

& ΨΑΡΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Οικονομικά 

ενεργός 

πληθυσμός 

% 

Οικονομικά 

ενεργός 

πληθυσμός 

% 

Οικονομικά 

ενεργός 

πληθυσμός 

% 

κοινωνική μέριμνα 

Λοιποί κλάδοι 2.911 16,97% 47 13,47% 10.077 15,29% 

Σύνολο 17.154 100,00% 349 100,00% 65.909 100,00% 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2011 τα στοιχεία απασχόλησης για την ΠΕ 

Χίου, ως εξής: 

 

Πίνακας 5-3: Στοιχεία απασχόλησης στην ΠΕ Χίου 

Περιγραφή Πληθυσμός % 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 51.390 100,00 

Οικονομικά ενεργοί 19.744 38,42 

Απασχολούμενοι 17.154 33,38 

Άνεργοι 2.590 5,04 

Πρώην απασχολούμενοι 1.638 3,19 

«Νέοι» 952 1,85 

Οικονομικά μη ενεργοί 31.646 61,58 

Μαθητές – σπουδαστές 7.796 15,17 

Συνταξιούχοι 11.895 23,15 

Λοιποί 11.955 23,26 

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ & ΨΑΡΩΝ 1.284 100,00 

Οικονομικά ενεργοί 402 31,31 

Απασχολούμενοι 349 27,18 

Άνεργοι 53 4,13 

Πρώην απασχολούμενοι 27 2,10 
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«Νέοι» 26 2,02 

Οικονομικά μη ενεργοί 882 68,69 

Μαθητές – σπουδαστές 216 16,82 

Συνταξιούχοι 291 22,66 

Λοιποί 375 29,21 

 

 

Πίνακας 5-4: Μόνιμος πληθυσμός, κατά φύλο και κατάσταση ασχολίας – 

Απογραφή πληθυσμού 2011 

Περιγραφή τόπου 

μόνιμης διαμονής/ 

φύλο 

Οικονομικά ενεργοί 

Σύνολο Απασχολούμενοι 

Άνεργοι 

Σύνολο 
Πρώην 

απασχολούμενοι 
"Νέοι" 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 76.628 65.909 10.719 6.869 3.850 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 19.744 17.154 2.590 1.638 952 

Άρρενες 12.120 10.652 1.468 962 506 

Θήλεις 7.624 6.502 1.122 676 446 

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 

& ΨΑΡΩΝ 402 349 53 27 26 

Άρρενες 268 236 32 21 11 

Θήλεις 134 113 21 6 15 
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Πίνακας 5-5: Οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός κατά φύλο –  

Απογραφή πληθυσμού 2011 

Περιγραφή τόπου μόνιμης 

διαμονής/ φύλο 

Οικονομικά μη ενεργοί 

Σύνολο 
Μαθητές- 

σπουδαστές 
Συνταξιούχοι Λοιποί 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 122.603 29.512 50.636 42.455 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 31.646 7.796 11.895 11.955 

Άρρενες 13.655 4.055 6.800 2.800 

Θήλεις 17.991 3.741 5.095 9.155 

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ & 

ΨΑΡΩΝ 882 216 291 375 

Άρρενες 370 134 208 28 

Θήλεις 512 82 83 347 

 

5.2 Χωροταξικός Σχεδιασμός (Εθνικό, Περιφερειακό, Δημοτικό Επίπεδο) 

 

Σύμφωνα με το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 

128Α – 3/7/2008) για την προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής στο σύνολο 

του εθνικού χώρου και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του στο διεθνές 

περιβάλλον, επιδιώκεται η πολυκεντρική οργάνωσή του, με το μετασχηματισμό του 

διπολικού μοντέλου σε πολυκεντρικό και τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλέγματος 

αστικών πόλων και αξόνων ανάπτυξης. Για τα νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, το 

πλέγμα αυτό, όπως αποτυπώνεται διαγραμματικά στο Χάρτης 5-1, λαμβάνει τη μορφή 

ενός πολυπολικού αναπτυξιακού συμπλέγματος, με εσωτερικές διασυνδέσεις και 

διασύνδεσή του με την ηπειρωτική χώρα και την Κρήτη. 

Στο πλαίσιο αυτό τίθενται οι εξής βασικές επιδιώξεις που αφορούν το πολύπλοκο 

αναπτυξιακό σύμπλεγμα νήσων Βορείου και Νοτίου Αιγαίου: 
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 Οργανώνεται ως αυτόνομη χωρική – αναπτυξιακή ενότητα στην οποία 

επιδιώκεται η ανάπτυξη δράσεων διεθνούς και εθνικής εμβέλειας με την 

προώθηση της συνεργασίας των αστικών κέντρων των νησιών και τη δημιουργία 

ενός πλέγματος οικονομικής και πολιτιστικής δραστηριότητας μεταξύ τους με 

κύριο προσανατολισμό τον τουρισμό, τον πολιτισμό και το περιβάλλον, 

αξιοποιώντας παράλληλα και άλλες δραστηριότητες στις οποίες τα κατ’ ιδίαν 

νησιά διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτημα (όπως, επί παραδείγματι, η μαστίχα 

Χίου, η εξόρυξη στη Μήλο, στο Γιαλί και στην Τήνο, ή η μικρή μεταποιητική 

δραστηριότητα που συνδέεται με την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων του 

πρωτογενούς τομέα, στον κλάδο τροφίμων − ποτών, στο σύνολο του νησιωτικού 

συμπλέγματος, ή ο αναρριχητικός, ο αλιευτικός και καταδυτικός τουρισμός στην 

Κάλυμνο και άλλα νησιά κ.ά.).  

 Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την άρση της απομόνωσης των νησιών του 

Βορείου και του Νοτίου Αιγαίου, με την ανάπτυξη των συνδέσεων των κύριων 

αναπτυξιακών ενοτήτων τους (στις οποίες συναρθρώνονται λειτουργικά τα 

μικρότερα νησιά) τόσο μεταξύ τους, όσο και με τους κύριους πόλους του 

ηπειρωτικού χώρου και της Κρήτης. Για την ανάπτυξη των συνδέσεων αυτών, 

που λειτουργούν ως νοητή προέκταση των υποδομών που υποστηρίζουν τους 

χερσαίους άξονες ανάπτυξης και ενισχύουν τη συνοχή και την ανταγωνιστικότητα 

της ενότητας στο σύνολό της, προωθούνται τα αναγκαία έργα υποδομής και οι 

κατάλληλες δράσεις. 
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Χάρτης 5-1: Πύλες – Πόλοι και άξονες ανάπτυξης  

(Πηγή: ΦΕΚ 128Α – 3/7/2008) 
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Το ενιαίο αυτό σύμπλεγμα συγκροτείται από επί μέρους υποενότητες (του Β. Αιγαίου, 

των Κυκλάδων, των Δωδεκανήσων) οι οποίες αρθρώνονται γύρω από τις κύριες 

αναπτυξιακές ενότητες:  

 

α)  Λέσβου – Χίου, η οποία περιλαμβάνει τους δευτερεύοντες εθνικούς πόλους 

Μυτιλήνης και Χίου,  

β)  Σάμου – Ικαρίας,  

γ)  Σύρου – Πάρου – Νάξου, η οποία περιλαμβάνει το δευτερεύοντα εθνικό πόλο της 

Ερμούπολης και  

δ)  Ρόδου – Κω – Καλύμνου, η οποία περιλαμβάνει το δευτερεύοντα εθνικό πόλο της 

Ρόδου.  

 

Για το νησιωτικό αυτό σύμπλεγμα, πέραν των όσων αναφέρονται ανωτέρω επιδιώκονται 

επιπλέον τα εξής:  

 

 Η ανάπτυξη δομών και σχέσεων διασυνοριακής συνεργασίας.  

 Η ενίσχυση της συνεργασίας και της διασύνδεσης του νησιωτικού συμπλέγματος 

με την Αθήνα, την Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη και, κατά περίπτωση, με άλλα 

αστικά κέντρα της ηπειρωτικής χώρας (π.χ. Καβάλα, Αλεξανδρούπολη). 

 Η ανάπτυξη συνεργασιών στους τομείς του τουρισμού, της αγροτικής 

παραγωγής, της μεταποίησης και της διακίνησης προϊόντων, της εκπαίδευσης, της 

έρευνας και τεχνολογίας, με έμφαση σε αντικείμενα αιχμής για το νησιωτικό 

χώρο, καθώς και της προστασίας της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 Η ανάπτυξη του αθλητισμού και της υγείας.  

 Η ανάπτυξη δράσεων για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προβλημάτων του 

νησιωτικού χώρου και ιδίως της διοικητικής, συγκοινωνιακής και ενεργειακής 

εξυπηρέτησης, της διαχείρισης των υδατικών πόρων και των απορριμμάτων − 

αποβλήτων, του ελέγχου της δόμησης κ.ά.. 

Σε σχέση με τις θαλάσσιες μεταφορές και τις λιμενικές υποδομές, όπως ενδεικτικά 

απεικονίζονται στο Χάρτης 5-2 και τις συναφείς υπηρεσίες δίνονται οι ακόλουθες 

κατευθύνσεις: 
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 Ενίσχυση του διεθνούς ρόλου των λιμένων της Αθήνας (σύστημα λιμένων 

Αττικής), της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας, του Ηρακλείου σε 

συνδυασμό με αυτό της Σούδας, της Αλεξανδρούπολης και του Βόλου, με σκοπό 

την ανάδειξη και εδραίωσή τους ως κύριων θαλάσσιων πυλών της χώρας. 

Παράλληλα, ενίσχυση των λιμένων διεθνούς ενδιαφέροντος και εθνικής σημασίας 

(Καβάλας, Κύμης, Ρόδου, Καλαμάτας και Σούδας) και των εξειδικευμένων λιμένων 

εμπορευματοκιβωτίων της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Αστακού και της Νότιας Κρήτης. 

 Διαρκής αναβάθμιση όλων των υφιστάμενων λιμένων με σημαντική 

εμπορευματική ή/και επιβατική κίνηση με κύριο σκοπό τη σταθερή παροχή 

ασφάλειας στις μεταφορές (π.χ. εκβαθύνσεις λιμενολεκάνης, κατασκευής 

κυματοθραυστών, κρηπιδωμάτων, κτιρίων, δικτύων, περίφραξης και άλλων 

συστημάτων αντιμετώπισης έκνομων ενεργειών / Κώδικας I.S.P.S., διευθετήσεων 

ρεμάτων, προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού κ.ά.). 

 Άμεση εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης στους λιμένες και 

συστημάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση θαλάσσιων περιβαλλοντικών 

ατυχημάτων, καθώς επίσης και δημιουργία κατάλληλων λιμένων καταφυγής. 

 Όλοι οι νησιωτικοί λιμένες απαιτούν διαρκή αναβάθμιση (εξαιτίας και της 

τεχνολογικής εξέλιξης των πλοίων), καθόσον αποτελούν το βασικό σημείο 

σύνδεσης των νησιών, τόσο μεταξύ τους όσο και με την ηπειρωτική χώρα. 

Ιδιαίτερο ρόλο στις ακτοπλοϊκές μεταφορές, ως σημεία κόμβοι (hub) μπορούν να 

επιτελέσουν οι λιμενικές υποδομές (υφιστάμενες ή νέες) της Νάξου και της Σύρου 

(για την περιοχή των Κυκλάδων), της Σάμου, Κω, Καλύμνου, Ρόδου, Μυτιλήνης, 

Χίου, Μεστών Χίου και Λήμνου (για την εξυπηρέτηση της πολυνησιωτικής 

περιοχής του Αιγαίου) και της Κέρκυρας για τα Διαπόντια νησιά. 

 Αναβάθμιση των ακτοπλοϊκών υποδομών των λιμένων της ηπειρωτικής χώρας και 

της Κρήτης, με σκοπό την ενίσχυση ενδοπεριφερειακών και διαπεριφερειακών 

συνδέσεων, τη μείωση των θαλάσσιων αποστάσεων, την απόσπαση φορτίου από 

τις οδικές μεταφορές και την αποσυμφόρηση του συστήματος των λιμένων της 

Αττικής. Στο πλαίσιο αυτό, ειδικότερο ρόλο μπορεί να αναλάβουν: 



Γενικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένων Χίου, Μεστών, Λημνιών, Ψαρών και Οινουσσών 

Τεχνική Έκθεση Α’ και Β’ Σταδίου 

 

111 

 

 ο λιμένας της Κύμης για την αναβάθμιση, μεταξύ άλλων, των συνδέσεων 

με το Βόρειο Αιγαίο και την Τουρκία (Σμύρνη). 

 β. οι λιμένες Καστελίου και Σούδας για την αναβάθμιση, μεταξύ άλλων, 

των συνδέσεων της Κρήτης με τους λιμένες Καλαμάτας, Διακόφτι 

Κυθήρων, Γυθείου και Νεάπολης. Επίσης, το λιμάνι της Σητείας για την 

αναβάθμιση, μεταξύ άλλων, των συνδέσεων της Κρήτης με την Καρπάθο 

− Κάσο και τη Ρόδο.  

 γ. ο λιμένας της Καλαμάτας ως απόληξη του Δυτικού άξονα  

 δ. οι λιμένες της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης 

για την αναβάθμιση των συνδέσεών τους με το Βόρειο Αιγαίο, τις 

Σποράδες και το Αιγαίο γενικότερα  

 ε. οι λιμένες που ήδη σήμερα εξυπηρετούν τη σύνδεση της ηπειρωτικής 

χώρας με τα Ιόνια Νησιά (Ηγουμενίτσα, Πάτρα, Κυλλήνη κ.ά.) την Εύβοια 

(Ραφήνα, Αγ. Μαρίνα, Ωρωπός, Αρκίστα, Γλύφα, Αιδηψός, Κάρυστος 

κ.ά.), τις Σποράδες (Αγ. Κωνσταντίνος, Γλύφα, Βόλος, Κύμη, Μαντούδι 

κ.ά.) και τα Κύθηρα (Νεάπολη, Μονεμβάσια). 

 Τόσο στο νησιωτικό όσο και στον ηπειρωτικό χώρο (συμπληρωματικά και 

παράλληλα), σκόπιμη κρίνεται η ανάπτυξη εθνικού δικτύου αποκλειστικών 

εμπορευματικών μεταφορών, ανεξάρτητου από τις ακτοπλοϊκές γραμμές και τους 

περιορισμούς που η συγκεκριμένη αγορά επιβάλλει. Εν όψει αυτού, οι νησιωτικοί 

λιμένες της Χίου, της Ρόδου, της Σύρου, της Νάξου και της Κρήτης (ως κόμβοι), 

καθώς επίσης και οι ηπειρωτικοί λιμένες της Αλεξανδρούπολης, της Καβάλας, της 

Θεσσαλονίκης, του Βόλου, της Κύμης, του λιμενικού συστήματος της Αττικής, 

του Γυθείου, της Καλαμάτας, της Πάτρας, της Πρέβεζας και της Ηγουμενίτσας, 

της Χαλκίδας και της Στυλίδας θα ήταν σκόπιμο να εφοδιαστούν με «ελαφρές» 

υποδομές υποστήριξης τυποποιημένων εσωτερικών εμπορευματικών μεταφορών. 
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Χάρτης 5-2: Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α. – Αερολιμενικές Υποδομές Διεθνούς Εθνικής και 

Περιφερειακής Σημασίας (Πηγή: ΦΕΚ 128Α – 3/7/2008) 
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Σύμφωνα με το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΦΕΚ 1473Β – 9/10/2013) ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να 

δοθεί στην οργάνωση του συστήματος μεταφορών, ώστε να ανταποκρίνεται στους 

όρους εποχικότητας που χαρακτηρίζουν όλο και περισσότερο τις μετακινήσεις στα νησιά. 

Η ολοκληρωμένη και ιεραρχημένη λειτουργία αεροπλάνο – πλοίο, με τη βοήθεια 

συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών, μπορεί να βελτιστοποιήσει τις 

συνδυασμένες μετακινήσεις οργανώνοντας αυτές σ’ ένα ολοκληρωμένο δίκτυο. 

Οι τεχνολογικές εξελίξεις, η οικονομική ανάπτυξη στον κλάδο της ακτοπλοΐας σε 

συνδυασμό με την απελευθέρωση της αγοράς (άρση του cabotage), o σχεδιασμός του 

ΥΕΝ αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους για την προτεινόμενη οργάνωση των θαλάσσιων 

μεταφορών στο χώρο της Περιφέρειας. 

Η δημιουργία ενός νέου πολυκομβικού δικτύου στο Αιγαίο μπορεί να εξομαλύνει τα 

δυσμενή χαρακτηριστικά του σημερινού δικτύου, που αφορούν βασικά τις αποτρεπτικές 

χρονοαποστάσεις και το κόστος μεταφοράς. Το πολυκομβικό δίκτυο είναι ένα 

ιεραρχημένο δίκτυο με κύριους κόμβους, γραμμές κορμού, πόλους έλξης και γραμμές 

ανταποκρίσεων. Η εξέλιξη του δικτύου αυτού θα οδηγήσει στην αναζήτηση 

συγκεκριμένων διασυνδέσεων με τα άλλα μέσα και , στην περίπτωση της Περιφέρειας 

του Βορείου Αιγαίου, κυρίως με το αεροπλάνο. Για την ανάδειξη των λιμένων σε κόμβους 

μετεπιβίβασης, θα απαιτηθεί υποδομή με χώρους μεταφόρτωσης και αναμονής επιβατών. 

Το όλο δίκτυο θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης και παρακολούθησης με 

σύγχρονα συστήματα πληροφορικής και παροχής υπηρεσιών στον καταναλωτή. 

Υπό την προϋπόθεση της συνεχούς βελτίωσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων και της 

ένταξης της Τουρκίας στην Ε.Ε. προβάλλει ως αναγκαία η ανάπτυξη και αξιοποίηση του 

ανατολικού νησιωτικού άξονα στο Αιγαίο. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η διερεύνηση 

της σκοπιμότητας ανάπτυξης τουριστικών λιμενικών υποδομών στα ανατολικά παράλια 

των νησιών για τη διασύνδεση και συνεργασία με τα δυτικά παράλια της Τουρκίας. 

Προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των συνδυασμένων μεταφορών στις 

ειδικές συνθήκες του νησιωτικού χώρου του Β. Αιγαίου, προβλέπεται η διερεύνηση των 

ακόλουθων εναλλακτικών λύσεων: 
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 Λειτουργική συνεργασία αεροπλάνου – πλοίου ως προς τα δρομολόγια, τη 

μεταφορά των αποσκευών, τις κρατήσεις μετεπιβιβάσεων κλπ. 

 Προσφορά πτήσεων – ακτοπλοϊκών συνδέσεων που διασυνδέουν τουριστικά 

δίκτυα. 

 Συνεργασία με τουριστικά κέντρα, όπως το Ηράκλειο και η Ρόδος, για τη 

διεύρυνση των γνωστών «πακέτων» τουρισμού. 

 

Στη διαδικασία αυτή μπορούν να ενσωματωθούν μικρές και ευέλικτες εταιρείες που 

υποστηρίζουν ειδικές πτήσεις - μεταφορές διευρύνοντας την αντίληψη του charter. Η 

πραγματοποίηση αυτών των μικρής κλίμακας υπηρεσιών εξαρτάται από θεσμικά μέτρα 

και άλλες συνθήκες της αγοράς των μεταφορών. Τα μικρά νησιωτικά δίκτυα μπορούν να 

εξασφαλίσουν κατ’ αρχήν τη βιωσιμότητά τους, διοχετεύοντας επιβάτες στα μεγάλα 

δίκτυα.  

Ειδικότερα, προτείνεται η οργάνωση και εγκατάσταση συστήματος συνδυασμένων 

αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, η πραγματοποίηση των επεκτάσεων των 

αεροδιαδρόμων Χίου και Ικαρίας και η ενίσχυση των υποδομών κύριων και 

δευτερευόντων λιμένων.  

  

5.3 Εθνική και Ευρωπαϊκή πολιτική θαλάσσιων μεταφορών 

5.3.1 Ευρωπαϊκή πολιτική θαλάσσιων μεταφορών και λιμενικών υποδομών 

 

Στην Πράσινη Βίβλο του 1997, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσδιόρισε (για πρώτη φορά 

αναφορικά με την Ευρωπαϊκή λιμενική πολιτική), μία σειρά από πολιτικές πρωτοβουλίες 

που αποσκοπούσαν στη βελτιστοποίηση της συνεισφοράς των λιμένων στην συνολική 

ανάπτυξη και αναβάθμιση των χωρών της Ε.Ε και των όμορων χωρών. Οι πρωτοβουλίες 

αυτές περιλαμβάνουν: 

 Την καθολική ενοποίηση των θαλάσσιων λιμένων στα πλαίσια των Διευρωπαϊκών 

Δικτύων Μεταφορών [ΔΔΜ]. 

 Την ενσωμάτωση του συστήματος μεταφορών όλων των γειτονικών τρίτων 

χωρών με αυτές της ΕΕ 
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 Την ενθάρρυνση χρήσης των λιμένων ως κόμβων συνδυασμένων - διατροπικών - 

μεταφορών (intermodal transport chain). 

 Την ενθάρρυνση ανάπτυξης των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων 

(short sea shipping- SSS) με τη βοήθεια συνοπτικών / απλοποιητικών 

διαδικασιών στους λιμένες. 

 Την επιβολή συμμόρφωσης όλων των πλοίων που εισέρχονται σε λιμένες της ΕΕ 

με την διεθνή νομοθεσία  

 Την υποστήριξη προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης για τους λιμένες. 

 

Οι γενικές τάσεις εξέλιξης της ζήτησης μεταφορικών υπηρεσιών πριν την εμφάνιση της 

οικονομικής κρίσης, έδειχναν ότι, η Ευρώπη θα κληθεί να αντιμετωπίσει μια σημαντική 

πρόκληση: ο όγκος των οδικών εμπορευματικών μεταφορών προβλέπεται να αυξηθεί 

κατά 60 % μέχρι το 2013 σε σχέση με τα επίπεδα του 2004. Η πιθανή κάμψη της 

αύξησης της ζήτησης λόγω της κρίσης εκτιμάται ότι θα είναι προσωρινή και ότι οι ρυθμοί 

αύξησης θα αποκατασταθούν στα προ της κρίσης επίπεδα με την αντιστροφή του 

διεθνούς οικονομικού κλίματος. 

Την ίδια στιγμή, οι χρηματοδοτήσεις που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των [ΔΔΜ] 

είναι πολύ υψηλές και δύσκολα μπορούν να εξασφαλιστούν. Επομένως οι θαλάσσιες 

μεταφορές καθίστανται ένας πολύ κρίσιμος τομέας της συνολικής στρατηγικής των 

μεταφορών για την ΕΕ, αλλά και για κάθε χώρα μέλος ξεχωριστά. Η ανάπτυξη 

αξιόπιστων και αποτελεσματικών θαλάσσιων συνδέσεων αποτελεί πρώτιστη 

προτεραιότητα. 

Τον Ιούλιο 2004 εκδηλώθηκαν δύο σημαντικές πρωτοβουλίες από την πλευρά της ΕΕ, 

που αποσκοπούσαν στη σημαντική ενίσχυση του ρόλου των θαλάσσιων μεταφορών 

μικρών αποστάσεων (SSS): 

a)  Communication οn Short Sea Shipping COM (2004) 453, 2 Ιουλίου 2004;  

b)  Proposal for Regulation to establish the second "Marco Ροlο" Programme, COM 

(2004) 478, 14 Ιουλίου 2004. 

Η COM(2004) 453 στηρίζεται στην αναγνώριση του γεγονότος ότι οι θαλάσσιες 

μεταφορές μικρών αποστάσεων ενισχύουν τη σχετική θέση τους στον τομέα των 

εμπορευματικών μεταφορών, εξακολουθούν όμως να υπάρχουν εμπόδια που μπορούν 
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να θέσουν σε κίνδυνο τις μελλοντικές προοπτικές τους. Ως τέτοια, αναγνωρίζονται τα 

παρακάτω: 

 Η υστέρηση στην πλήρη ανάπτυξη των διατροπικών δικτύων μεταφοράς «door – 

to - door» με ένταξη σκέλους θαλάσσιας μεταφοράς. 

 Η παραμένουσα εντύπωση ότι η θαλάσσια μεταφορά είναι ξεπερασμένη και 

ανταποκρίνεται σε τεχνολογικές και οικονομικές συνθήκες άλλων εποχών. 

 Οι σύνθετες και πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες που συνοδεύουν τη 

θαλάσσια μεταφορά. 

 Το γεγονός ότι απαιτεί υψηλή αποδοτικότητα των λιμένων – κάτι που δεν είναι 

αυτονόητα διαθέσιμο ή επιτεύξιμο. 
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Χάρτης 5-3: Διεθνή δίκτυα μεταφορών (πηγή: 

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal) 
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Οι θαλάσσιες μεταφορές έκτοτε καταλαμβάνουν υψηλή προτεραιότητα στην πολιτική 

ατζέντα της ΕΕ, και, παρότι επιφυλάσσεται ένας πολύ σημαντικός ρόλος για τους ιδιώτες 

επενδυτές στην πορεία της ανάπτυξης αποτελεσματικών δικτύων SSS, οι χώρες - μέλη 

καλούνται να συμβάλλουν με τις δικές τους πρωτοβουλίες και αποφάσεις στην άρση των 

εμποδίων για την περαιτέρω ανάπτυξή τους τομέα. Η ΕΕ έχει υποδείξει τέσσαρες τομείς 

στους οποίους θα πρέπει να κατευθυνθούν οι σχετικές πρωτοβουλίες: 

 Εξάλειψη των αιτίων που δημιουργούν συμφορήσεις (bottlenecks), 

συμπεριλαμβανομένων της «εικόνας» των θαλάσσιων μεταφορών, της ανάγκης 

δημιουργίας δικτύων μεταφοράς «door – to - door», της απλούστευσης των 

διοικητικών και διεκπεραιωτικών διαδικασιών, της αναβάθμισης των λιμενικών 

υπηρεσιών και της αντιμετώπισης των ειδικών θεμάτων που αντιμετωπίζει κάθε 

χώρα – μέλος. 

 Απλούστευση των τελωνειακών διαδικασιών για τις μεταφορές SSS, ιδιαίτερα για 

αυτές που γίνονται με τακτικές γραμμές. 

 Αναβάθμιση των λιμενικών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της 

απελευθέρωσης της προσφοράς λιμενικών υπηρεσιών) και της ασφάλειας στους 

λιμένες.  

 Προώθηση της προτυποποίησης των μονάδων μεταφοράς μοναδοποιημένων 

φορτίων. 

 

Μεταξύ άλλων μέτρων, στη Λευκή Βίβλο για τις Μεταφορές (2001), η ΕΕ πρότεινε μια 

νέα ιδέα στην ευρωπαϊκή πολιτική των μεταφορών, δηλαδή την υλοποίηση του 

προγράμματος δημιουργίας των «Θαλάσσιων Λεωφόρων» (Motorways of the Sea - 

MoS). Πρόκειται για μία πρωτοβουλία ενίσχυσης των διατροπικών επιβατικών και 

εμπορευματικών μεταφορών, η επιτυχία της οποίας συναρτάται από τον βαθμό 

αποτελεσματικής ένταξης των θαλάσσιων συνδέσεων στην μεταφορική αλυσίδα, στη 

λογική της μεταφοράς «door – to - door». Οι στόχοι στη πρωτοβουλίας αυτής είναι η 

ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής και η μετακίνηση μεταφορικής ζήτησης 

από τα λιγότερο στα πλέον φιλικά περιβαλλοντικά μέσα μεταφοράς.  

Στο τέλος του 2003 η ΕΕ πρότεινε μια αναθεώρηση του πίνακα των ΔΔΜ που 

περιλάμβανε 21 έργα προτεραιότητας - προς υλοποίηση μέχρι το 2020 - και 
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συμπεριέλαβε σε αυτόν – μεταξύ άλλων - ως νέο έργο την προώθηση των «Θαλασσίων 

Αρτηριών» (ΤΕΝ-Τ Project Νο. 21), καθιστώντας με τον τρόπο αυτό επιλέξιμα προς 

χρηματοδότηση τα σχετικά έργα και πρωτοβουλίες. Η προώθηση των «Θαλασσίων 

Λεωφόρων» στοχεύει στην καθιέρωση νέων μεταφορικών και εφοδιαστικών αλυσίδων 

βασισμένων στο θαλάσσιο σκέλος τους, οι οποίες αποσκοπούν στην αναδιάταξη των 

υπαρχόντων δικτύων μεταφοράς κατά τα επόμενα χρόνια. Η επιχειρησιακή βιωσιμότητα 

και η εμπορική αποδοτικότητα των νέων αυτών αλυσίδων αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για την επιλογή τους προς ενίσχυση.  

Έτσι, η ιδέα των «Θαλασσίων Αρτηριών» απόκτησε και επιχειρησιακά ευρύτερο 

περιεχόμενο και στόχευση από την προώθηση των θαλάσσιων μεταφορών μικρών 

αποστάσεων, γεγονός που επιβεβαιώθηκε με την Απόφαση της ΕΕ No 884/2004 της 

30/4/2004.  

Προφανώς η ιδέα των «Θαλασσίων Αρτηριών» δεν περιορίζεται μόνο στο εσωτερικό της 

ΕΕ αλλά αφορά και τις γειτονικές περιοχές και χώρες, δηλαδή το σύνολο της Μεσογείου, 

τη Μαύρη Θάλασσα και τη Βαλτική Θάλασσα. Ειδικά για τη Μεσόγειο, η προοπτική στη 

άρσης των τελωνειακών εμποδίων και η μετατροπή της σε Ζώνη Ελευθέρου Εμπορίου 

από το 2010, όπως προβλέπεται από τη Συμφωνία στη Βαρκελώνης 2005, επιβάλλει τη 

δημιουργία ενός αποτελεσματικού δικτύου θαλάσσιων και διατροπικών συνδέσεων. 

 

5.3.2 Εθνική πολιτική θαλασσίων μεταφορών και λιμενικών υποδομών 

 

Σύμφωνα με πρόσφατα στατιστικά στοιχεία (Lloyd's 31-12-2006 για πλοία άνω των 100 

gt) η Ελλάδα καταλαμβάνει την έβδομη θέση στον κόσμο, με βάση τη χωρητικότητα του 

υπό Ελληνική σημαία στόλου ο οποίος αριθμεί 1455 πλοία, συνολικής χωρητικότητας 

32.048.052 gt. 

Επιπρόσθετα ο υπό Ελληνικής σημαία στόλος σε κοινοτικό επίπεδο καταλαμβάνει την 

πρώτη θέση και απαρτίζει σε όρους χωρητικότητας το 24 % του αντίστοιχου κοινοτικού. 

Επίσης, με βάση τους Lloyd’s (Φεβρουάριος 2007, για πλοία άνω των 1000 gt), ο 

Eλληνόκτητος εμπορικός στόλος διατηρεί υπό τον έλεγχό του 3.699 πλοία 

χωρητικότητας 129.765.470 gt., μεταφορικής ικανότητας 218.229.552 dwt και 

κατατάσσεται ως η σημαντικότερη πλοιοκτητική κοινότητα του κόσμου η οποία ελέγχει 
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το 14,0% της παγκόσμιας χωρητικότητας (gt) και το 16,5% της μεταφορικής ικανότητας 

(dwt) του παγκόσμιου στόλου. 

Η Ελληνική ποντοπόρος φορτηγός ναυτιλία δραστηριοποιείται στο διεθνές θαλάσσιο 

μεταφορικό δίκτυο με αποτέλεσμα να εξυπηρετεί σε ποσοστό άνω του 95% της 

χωρητικότητας του στόλου της τις μεταφορικές ανάγκες τρίτων χωρών (cross-trade). 

Επίσης, στα πλοία αυτά απασχολείται μεγάλος αριθμός εργαζομένων ο οποίος σήμερα 

ξεπερνά τους 25.000 ναυτικούς. 

Όσον αφορά τις εισροές ναυτιλιακού συναλλάγματος ανήλθαν κατά το έτος 2006 τα 

14,32 δισεκατομμύρια Ευρώ συνεισφέροντας θετικά στην διαμόρφωση του ισοζυγίου 

εξωτερικών συναλλαγών της χώρας. 

Σε σχέση με τις θαλάσσιες μεταφορές έως το τέλος της προγραμματικής περιόδου 2007-

2013 έχουν γίνει παρεμβάσεις βελτίωσης υποδομής και λειτουργικότητας σε λιμάνια του 

βασικού (core) (Πειραιάς - Ικόνιο, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηγουμενίτσα) και του 

αναλυτικού ΔΕΔ-Μ (π.χ. Καβάλα, Βόλος, Λαύριο, Ραφήνα, Μύκονος, Ρόδος, Μυτιλήνη, 

Πυθαγόρειο, Κέρκυρα, Σούδα, Καλαμάτα), καθώς και σε λοιπά λιμάνια (π.χ. 

Αλεξανδρούπολη, Ναύπλιο, Χάλκη, Μεστά Χίου και άλλα περιφερειακού και νησιωτικού 

χαρακτήρα). Κύριοι στόχοι των παρεμβάσεων είναι κυρίως η αύξηση της δυναμικότητας 

διακίνησης επιβατών και εμπορευμάτων, η αναδιάρθρωση και η αναβάθμιση της 

ακτοπλοΐας, η περιφερειακή ανάπτυξη και η ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης. 

Εντούτοις, δεν θα έχουν ολοκληρωθεί οι συνολικές παρεμβάσεις που προβλέπονται στα 

master plan των λιμένων. Επίσης, δεν υπάρχει δυνατότητα πλήρους διασφάλισης όλων 

των ενδεικνυόμενων διασυνδέσεων (σιδηροδρομικών και οδικών) επιλεγμένων 

ηπειρωτικών λιμένων με τα χερσαία δίκτυα των ΔΕΔ-Μ. 

H μέχρι πρότινος νομική βάση ανάπτυξης της κρουαζιέρας επέτρεπε μόνο την 

χρησιμοποίηση των ελληνικών λιμένων κυρίως ως ενδιάμεσων σταθμών για τα 

κρουαζιερόπλοια. Υποδομές ανάλογες αυτών των απαιτήσεων διαθέτουν αρκετοί 

ελληνικοί λιμένες (π.χ. Πειραιάς, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Κατάκολο). Η προσαρμογή του 

νομικού πλαισίου δίνει πλέον τη δυνατότητα λειτουργίας home-porting, γεγονός που σε 

συνδυασμό με την συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση και των παραδοσιακών υπηρεσιών 

κρουαζιέρας, θα πρέπει να οδηγήσει στις αντίστοιχες επενδύσεις σε υποδομές και 

ανωδομές. 
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Σε σχέση με την ασφάλεια ναυσιπλοΐας θα έχουν γίνει εστιασμένες παρεμβάσεις που 

καλύπτουν την εγκατάσταση συστήματος ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας (VTMIS) 

στη θαλάσσια περιοχή Σαρωνικού, Ελευσίνας, Ν. Ευβοϊκού, Πατραϊκού και τμήματος του 

Ιονίου πελάγους, την υλοποίηση σταθμών πρόληψης/καταπολέμησης της θαλάσσιας 

ρύπανσης, την προμήθεια αεροσκαφών και πυροσβεστικών σκαφών έρευνας και 

διάσωσης καθώς και υποδομών υποστήριξης. Δεν θα έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες 

παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και της ασφάλειας των 

λιμένων. 

Παραμένει συνεπώς ως βασική ανάγκη του τομέα η συνέχιση της ανάπτυξης του δικτύου 

των λιμένων της χώρας και η διασύνδεσή τους με τα λοιπά Διευρωπαϊκά Δίκτυα 

(σιδηροδρομικές και οδικές συνδέσεις), με σκοπό την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό 

των παρεχόμενων υπηρεσιών μετακίνησης προσώπων και μεταφοράς προϊόντων , την 

προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών και τη διασφάλιση των κρίσιμων για τον 

τουρισμό υποδομών που είναι απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία της αγοράς σε 

περιόδους αιχμής (Πύλες εισόδου, κλπ.). Η ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών είναι 

απαραίτητο να πλαισιώνεται από οριζόντιες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της 

συμμόρφωσης με όλους τους διεθνείς κανόνες ασφάλειας για τους λιμένες και τις 

λιμενικές εγκαταστάσεις (ISPS, Οδηγία 2005/65/ΕΚ κλπ) και η συνεχής βελτίωση 

εγκαταστάσεων, συστημάτων και μέσων, καθώς και παρεμβάσεις για τη βελτίωση του 

επιπέδου της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας (συστήματα VTMIS), συμπληρωματικές των 

όσων έχουν μέχρι σήμερα υλοποιηθεί. 

Οι ιδιαίτερες ανάγκες αλλά και δυνατότητες, καθώς και η εξειδικευμένη αντιμετώπιση της 

ανάπτυξης των θαλάσσιων περιοχών έχει ιδιαίτερη σημασία για μια χώρα σαν την 

Ελλάδα, με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στην ΕΕ, με μεγάλο αριθμό νησιών, με μεγάλο 

μέρος του πληθυσμού της να κατοικεί σε νησιά και παράκτιες περιοχές, αλλά και με 

τεράστια παράδοση στα ναυτικά επαγγέλματα και δραστηριότητες. . 

Η δυναμική και οι ευκαιρίες που απορρέουν από τις θαλάσσιες δραστηριότητες για τη 

συνολική οικονομία της Ελλάδας, έχει προφανή στρατηγική σημασία. Ειδικότερα, ο 

θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός, η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια, η αιολική ενέργεια, 

αποτελούν ήδη τομείς που συνεισφέρουν σημαντικά στην απασχόληση και την οικονομία 

της χώρας . 
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Παράλληλα, περαιτέρω δυνατότητες/ευκαιρίες, εντοπίζονται στην περαιτέρω ανάπτυξη 

της γαλάζιας ενέργειας (ενέργεια κυμάτων, θαλάσσιο θερμικό δυναμικό κλπ.), στην 

προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων με την ανάπτυξη και εφαρμογή 

στρατηγικών θαλάσσιων λεκανών, στην εδραίωση των υδατοκαλλιεργειών με 

πιστοποιημένα προϊόντα ποιότητας, στην επέκταση των υδατοκαλλιεργειών σε νέα είδη, 

στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων προϊόντων, στην ανάπτυξη 

καταφυγίων ψαριών και στην εγκατάσταση τεχνητών υφάλων, ώστε να αποκατασταθεί ο 

πληθυσμός των ψαριών και ταυτόχρονη αξιοποίηση των περιοχών αυτών για καταδυτικό 

τουρισμό, στην ανάδειξη του ναυτικού πολιτισμού και του φυσικού πλούτου της 

θάλασσας, στην ανάπτυξη του ιστιοπλοϊκού τουρισμού και αθλητισμού, του τουρισμού 

με κρουαζιερόπλοια, με αποφασιστική συμβολή στη διαφοροποίηση και στον 

εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, στην αξιοποίηση των θαλάσσιων ορυκτών 

πόρων και στην ανάπτυξη της γαλάζιας βιοτεχνολογίας (π.χ. παραγωγή φαρμάκων). 

Οι κύριοι παράγοντες που πρέπει να αντιμετωπιστούν στις παράκτιες περιοχές, είναι ο 

κερματισμός διαθεσιμότητας πόρων και ποιότητας/κινδύνου περιβάλλοντος, η όξυνση 

του ανταγωνισμού για προσέλκυση επιχειρηματικής / αναπτυξιακής δραστηριότητας, η 

ύπαρξη θυλάκων δημογραφικού δυναμισμού που σε περίοδο ανάκαμψης αποτελούν 

δεξαμενές αξιοποιήσιμων ανθρώπινων πόρων αλλά σε περίοδο κρίσης συνιστούν θύλακες 

οξείας ανεργίας. Οι στόχοι που ιδιαιτέρως τις αφορούν είναι η απεξάρτηση του 

τουρισμού από τη διεθνή συγκυρία και η επικέντρωση του στην υψηλής ποιότητας 

ζήτηση, η διασύνδεση νέων μορφών τουρισμού με το κυρίαρχο πρότυπο, η άμβλυνση 

της εποχικότητας και η σύνδεση με πολιτισμό και περιβαλλοντικούς πόρους, η 

διασφάλιση της αποδοτικότητας στη χρήση των πόρων και η αποτροπή των κινδύνων 

από την κλιματική αλλαγή. 

Για τη διαχείριση του αυξανόμενου αριθμού θαλάσσιων και παράκτιων δραστηριοτήτων, 

την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την αρμονική συνύπαρξη δραστηριοτήτων 

και την αποφυγή προστριβών σε θέματα χρήσης, αναγκαία προϋπόθεση είναι η έναρξη 

υλοποίησης του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και η ολοκληρωμένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών (ΟΔΠΖ).  

Στα μέχρι σήμερα εγκεκριμένα Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης προβλέπονται συγκεκριμένες δραστηριότητες για το θαλάσσιο χώρο, όπως 
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θαλάσσιες μεταφορές, που πραγματοποιούνται μέσω των λιμένων, τα οποία θεωρούνται 

θαλάσσιες υποδομές και κύριες πύλες εισόδου επιβατών και εμπορευμάτων, θαλάσσιος 

τουρισμός που περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως ο καταδυτικός και αλιευτικός 

τουρισμός, αλιεία και εγκατάσταση υδατοκαλλιεργειών, ανάδειξη και προστασία του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος και γενικά των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, χωροθέτηση 

αιολικών εγκαταστάσεων.  

Σε πρώτη φάση, οι ευκαιρίες της γαλάζιας ανάπτυξης μπορούν να εντοπιστούν κυρίως σε 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στο πλαίσιο ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, και σε 

τομείς που θα αναδειχθούν είτε από την εθνική ή/και περιφερειακή στρατηγική έξυπνης 

εξειδίκευσης, είτε από τομεακές στρατηγικές.  

Τα ελληνικά νησιά και στα δύο αρχιπελάγη, (εκτός της Κρήτης), γενικά χαρακτηρίζονται 

από μικρό μέγεθος, και περιορισμένους πόρους, σημαντική απόσταση από την 

ηπειρωτική ενδοχώρα και ενίοτε απομόνωση, μεγάλη ποικιλομορφία μεταξύ τους, 

πλούσιο αλλά ευάλωτο φυσικό περιβάλλον. Η νησιωτικότητα επιδρά αρνητικά σε όρους 

γενικής ελκυστικότητας όπως το κόστος παραγωγής και διαβίωσης και αποτρέπει από την 

εμφάνιση οικονομιών συγκέντρωσης και κλίμακας. Η ειδικότερη ελκυστικότητα τους 

μονίμως εξαρτάται από την προσπελασιμότητα και τη συνακόλουθη αδυναμία να 

παρασχεθούν δημόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους. 

Οι οικονομίες των Ελληνικών νησιών (με σχετική εξαίρεση της Κρήτης λόγω μεγέθους 

εδαφοκλιματικής ποικιλομορφίας και ποικιλίας πόρων) είναι ευάλωτες τόσο σε γενικούς 

παράγοντες όπως η κλιματική αλλαγή, όσο και σε ειδικούς, όπως η δημογραφική 

αποδυνάμωση, η υψηλή ευαισθησία του φυσικού περιβάλλοντος, η μονο-δραστηριότητα 

στον τουρισμό (που βασίζεται ακριβώς στην αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος), η 

υψηλή εξάρτηση από τις δημόσιες επενδύσεις. Σε όρους διαθέσιμου εισοδήματος δεν 

εμφανίζεται ανισότητα εις βάρος των νησιωτικών περιοχών, ακριβώς λόγω της στροφής 

στη μονο-δραστηριότητα, η οποία μάλιστα επιβιώνει καλύτερα στη συγκυρία της κρίσης 

από ότι άλλοι χωρικοί τύποι. Παρά ταύτα, οι μακροπρόθεσμοι αρνητικοί παράγοντες είναι 

πάντοτε παρόντες στο βαθμό που τα θετικά αποτελέσματα από τη μονο-δραστηριότητα, 

είτε δεν τροφοδοτούν αναδιαρθρωτικές επενδύσεις, είτε δε συνεργούν με άλλους τομείς 

πχ. αγρο-διατροφικό τομέα και δεν αξιοποιούνται για τη διαφοροποίηση της τοπικής 

οικονομίας. 
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Οι νησιωτικές οικονομίες έχουν συνεχώς ανάγκη αυξημένων δημοσίων επενδύσεων αλλά 

και δημόσιας ενίσχυσης τόσο των επενδύσεων όσο και της απασχόλησης. Επιπλέον, οι 

νησιωτικές περιοχές έχουν ανάγκη για εξειδικευμένες παρεμβάσεις των περισσότερων 

δημόσιων, εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών: μεταφορών, ενέργειας, προστασίας 

περιβάλλοντος, αγροτικής ανάπτυξης, κρατικών ενισχύσεων, παιδείας/ έρευνας/ 

καινοτομίας. Στα παράλια των νησιών έχει αναπτυχθεί τουριστική δραστηριότητα με 

αποτέλεσμα να υπάρχει μια μετακίνηση πληθυσμού από την ενδοχώρα και ένα σχετικά 

ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο των κατοίκων. Στο εσωτερικό όμως των νησιών, που δεν 

έχει αναπτυχθεί ο τουρισμός η κατάσταση του αγροτικού χώρου είναι εξαιρετικά 

προβληματική.  

Στις περιοχές αυτές παράγεται μεγάλη ποικιλία τοπικών προϊόντων, συνήθως σε 

περιορισμένο όγκο παραγωγής αλλά συνήθως υψηλότερης ποιότητας, ενώ σε αρκετά 

νησιά είναι ανεπτυγμένη και η κτηνοτροφία νομαδικού κυρίως χαρακτήρα.  

Δεδομένων των ανωτέρω η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη και την αλιεία στις 

νησιωτικές περιοχές θα πρέπει να έχει διττό ρόλο: αφενός να διατηρήσει ζωντανό τον 

αγροτικό τομέα στην ενδοχώρα, αφετέρου να συνδέσει το ποιοτικό, τοπικό προϊόν με 

τον τουρισμό, που ανθίζει στα περισσότερα ελληνικά νησιά, κυρίως στα παράλια. Η 

γενικότερη αναπτυξιακή πολιτική του νησιωτικού χώρου εντάσσεται μεν στην κεντρική 

στρατηγική με τις αναγκαίες διαφοροποιήσεις οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα 

τοπικά χαρακτηριστικά ώστε να διαμορφώνουν μια σταθερή και οικονομικά βιώσιμη 

παραγωγική βάση στις περιοχές αυτές. 

Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της γαλάζιας ανάπτυξης μπορεί να συμβάλει 

στην μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού και στην αειφορική ανάπτυξη των νησιών 

ιδιαίτερα των μικρών. 

Σε ότι αφορά τις θαλάσσιες Μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των εμπορευματικών 

μεταφορών και της ακτοπλοΐας, η κατασκευή κατάλληλων υποδομών σε λιμάνια του 

ΔΕΔ-Μ Μεταφορών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών και την καλύτερη 

διακίνηση εμπορευμάτων σε συνδυασμό με παρεμβάσεις για την βελτίωση της 

ασφάλειας ναυσιπλοΐας συνιστούν άμεσες προτεραιότητες του τομέα. 

 Την υλοποίηση εστιασμένων παρεμβάσεων σε λιμάνια του ΔΕΔ-Μ της χώρας που 

βελτιώνουν τις υφιστάμενες υποδομές και ανωδομές, σύμφωνα με την Εθνική 
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Στρατηγική Λιμένων (ΕΣΛ) 2013-2018 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, 

όπως ενδεχομένως θα κριθεί αναγκαίο να προσαρμοστεί και λαμβάνοντας υπόψη 

κατά την εξειδίκευση των προγραμμάτων τη διαθεσιμότητα των πόρων. 

Κύριες προτεραιότητες της ΕΣΛ αποτελούν: 

α) Η κατασκευή, επέκταση, βελτίωση και αναβάθμιση ή ο εκσυγχρονισμός των 

υποδομών και ανωδομών των λιμανιών του ΔΕΔ-Μ για την αύξηση της 

δυναμικότητας εξυπηρέτησης επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών και την 

παροχή υψηλού επιπέδου λιμενικών υπηρεσιών, καθώς και για την παροχή 

υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. 

β) Η υλοποίηση παρεμβάσεων για την ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών και 

ανωδομών επιλεγμένων λιμανιών κρουαζιέρας που περιλαμβάνονται στο ΔΕΔ-Μ, 

καθώς και για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε πλοία και 

επιβάτες κρουαζιέρας. 

γ)  Η ενίσχυση της δυνατότητας των λιμανιών για την εξυπηρέτηση πολυτροπικών 

μεταφορών και της διαλειτουργικότητας των συστημάτων τους για το σκοπό 

αυτό. 

δ) Η υλοποίηση παρεμβάσεων για την ανάπτυξη port community systems σε 

επιλεγμένους λιμένες του ΔΕΔ-Μ, προκειμένου να βελτιωθεί η λιμενική λειτουργία 

και αποδοτικότητα και να απλοποιηθούν και να επιταχυνθούν διαδικασίες που 

αφορούν τις επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές (π.χ. τελωνειακές 

διαδικασίες). 

 Την υλοποίηση εστιασμένων παρεμβάσεων σε αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ σε 

νησιωτικές περιφέρειες της χώρας, που βελτιώνουν τη συνδεσιμότητα των 

νησιών και ενισχύουν την τουριστική ανάπτυξη. 

Με την προαναφερόμενη ιεράρχηση επιδιώκεται: 

 Η ενίσχυση/εξασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών μετακίνησης προσώπων 

και μεταφοράς προϊόντων με έμφαση στην αξιοπιστία, την ασφάλεια, τη 

φιλικότητα στο περιβάλλον, τη μείωση χρόνου και την εκλογίκευση του κόστους, 

κατά μήκος του ΔΕΔ-Μ της χώρας, πρωτίστως του βασικού σιδηροδρομικού και 

οδικού δικτύου και των κύριων κόμβων του, καθώς και σημαντικών αξόνων του 

οδικού αναλυτικού δικτύου. 
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 Η περαιτέρω προσαρμογή και εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Πολιτική 

Μεταφορών (Καν. 1315/2013), σύμφωνα με την οποία το βασικό ΔΕΔ-Μ 

αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2030 και το αναλυτικό ΔΕΔ-Μ έως το 2050. 

 

5.3.3 Στόχοι εθνικής λιμενικής πολιτικής 

 

1. Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης, διοίκησης 

και εποπτείας της λειτουργίας του Ελληνικού Λιμενικού Συστήματος 

2. Αναβάθμιση του ρόλου των λιμένων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

εσωτερικών θαλάσσιων μεταφορών και την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών 

3. Μεγιστοποίηση της συμμετοχής των ελληνικών λιμένων στο διεθνές σύστημα 

θαλάσσιου τουρισμού (κρουαζιέρα, τουριστικοί λιμένες, μαρίνες) 

4. Αναβάθμιση της θέσης της Ελλάδος στο διεθνές διαμετακομιστικό εμπόριο που 

διακινείται μέσω θαλάσσης 

 

5.4 Αιτήματα τοπικών φορέων και παραγόντων της αγοράς  

 

Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της παρούσας Έκθεσης Α’ Σταδίου και σε συνεργασία με 

το Δ.Λ.Τ. Χίου συντάχθηκαν οι βασικές κατευθύνσεις για αιτήματα αφορώντα τους 

λιμένες του παρόντος Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης , απευθυνόμενη προς όλους τους 

άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς και παράγοντες της αγοράς (ΟΤΑ, Σύλλογοι Χρηστών 

λιμένα, Ναυτιλιακές εταιρίες κτλ.). Οι άξονες αυτοί προωθήθηκαν προς τους 

ενδιαφερόμενους μέσω του Δ.Λ.Τ. Χίου το οποίο με τη σειρά του ενημέρωσε την ομάδα 

μελέτης για τα τις απόψεις των ενδιαφερόμενων φορέων και χρηστών του λιμένα.  

 

5.5 Σύστημα θαλάσσιων μεταφορών της ευρύτερης περιοχής - Σχέση του 

λιμένα με άλλους λιμένες ανάλογα με τους τομείς του χαρακτήρα του 

[Εμπορικός - Ακτοπλοϊκός - Τουριστικός (π.χ. κρουαζιέρα κλπ.)] 
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5.5.1 Λιμενική υποδομή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΠΒΑ) 

 

Στο σύνολο των νησιών της ΠΒΑ, υπάρχουν 16 λιμένες που θεωρούνται ως κυριότεροι 

και έχουν χαρακτηρισθεί µε βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 8315/02.02.2007 

(ΦΕΚ 202Β – 16/2/2007) των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 

Έργων, Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Η διοίκηση των 

λιμένων μελέτης ασκείται από τα κατά τόπους Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία. 

Στα νησιά της Χίου και της Μυτιλήνης έχει προταθεί η κατασκευή δύο νέων λιμένων. Με 

βάση την Έγκριση Αναθεώρησης-Επέκτασης του ΠΣ του Δήμου Μυτιλήνης (ΑΑΠ 

328/30.07.2007), προτάθηκε η κατασκευή νέου Επιβατικού και Εμπορικού λιμένα και 

συνοδευτικών χερσαίων εγκαταστάσεων στην θέση Όρμος Παναγιούδας, Μαυροβούνι 

(Καρά Τεπέ). Επίσης, µε βάση το νέο ΠΣ του Δήμου Χίου (2010), κρίνεται αναγκαία η 

δημιουργία νέου λιμένα στην περιοχή Κοντάρι (κοντά στο αεροδρόμιο). Οι προτάσεις 

αυτές στηρίζονται από την προφανή ανάγκη αποσυμφόρησης της παραλιμένιας 

οικιστικής ζώνης. Στα σχετικά ντοκουμέντα πάντως, αναγνωρίζεται ότι, οι προτάσεις 

αυτές θα πρέπει να τεκμηριωθούν περαιτέρω µε αντίστοιχες μελέτες σκοπιμότητας και 

χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας, όπως άλλωστε προδιαγράφουν και όλες οι οδηγίες 

της ΕΕ. 

Αναλυτικά, οι λιμένες της ΠΒΑ παρατίθενται στον ακόλουθο Πίνακα. 
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Πίνακας 5-6: Λιμένες ΠΒΑ 

Περιφέρεια Νησί Θέση Διοίκηση Κατάταξη 

Βορείου Αιγαίου 

Άγιος Ευστράτιος Άγιος Ευστράτιος ΔΛΤ Λέσβου 4 

Λέσβος Μυτιλήνη ΔΛΤ Λέσβου 1 

Λέσβος Σιγρί ΔΛΤ Λέσβου 4 

Λέσβος Καλλονή ΔΛΤ Λέσβου 4 

Λέσβος Πλωμάρι ΔΛΤ Λέσβου 4 

Λήμνος Μούδρος ΔΛΤ Λήμνου 4 

Λήμνος Μύρινα ΔΛΤ Λήμνου 3 

Σάμος Βαθύ ΔΛΤ Σάμου 2 

Σάμος Καρλόβασι ΔΛΤ Σάμου 4 

Σάμος Πυθαγόρειο ΔΛΤ Σάμου 4 

Ικαρία Άγιος Κήρυκος ΔΛΤ Ικαρίας 3 

Ικαρία Εύδηλος ΔΛΤ Ικαρίας 4 

Χίος Μεστά ΔΛΤ Χίου 4 

Χίος Χίος ΔΛΤ Χίου 2 

Οινούσσες Οινούσσες ΔΛΤ Χίου 4 

Φούρνοι Φούρνοι ΔΛΤ Χίου 4 

Ψαρά Ψαρά ΔΛΤ Χίου 4 

Πηγή: ΦΕΚ 202Β - 16/02/2007 και ΕΛΣΤΑΤ, Επιβατική και Εμπορευματική Κίνηση στη 

Ναυτιλία 

Κατάταξη: 

Λιμένας Διεθνούς Ενδιαφέροντος: 1 

Λιμένας Εθνικής Σημασίας:  2 

Λιμένας Μείζονος Ενδιαφέροντος: 3 

Λιμένας Τοπικής Σημασίας:  4 

 

Μελλοντικοί σχεδιασμοί που αφορούν σε λιμενικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν για τα 

νησιά της Χίου και της Μυτιλήνης προτάσεις κατασκευής νέων λιμένων, οι οποίες 
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βασίζονται στις ανάγκες αποσυμφόρησης των παράκτιων ζωνών από τις κυκλοφοριακές 

οχλήσεις των εγκαταστάσεων. Συγκεκριμένα: 

 Με βάση την εγκεκριμένη Αναθεώρηση-Επέκταση του ΓΠΣ Μυτιλήνης έχει 

προταθεί η κατασκευή νέου επιβατικού-εμπορευματικού λιμένα στη θέση Όρμος 

Παναγιούδας, Μαυροβούνι (Καρά Τεπέ). 

 Με βάση το νέο ΓΠΣ του Δήμου Χίου (2010) έχει προταθεί η κατασκευή νέου 

λιμένα στην περιοχή Κοντάρι, κοντά στο Α/Δ Χίου. 

 

5.5.2 Ακτοπλοϊκή δραστηριότητα στην Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

 

Όλα τα νησιά της ΠΒΑ συνδέονται με την Αθήνα μέσω του λιμένα Πειραιά ή του λιμένα 

Λαυρίου, με μοναδική εξαίρεση τις Οινούσσες, οι οποίες εξυπηρετούνται μέσω Χίου. 

Συνδέονται επίσης με την Βόρεια Ελλάδα μέσω του λιμένα Καβάλας (πλην Φούρνων και 

Οινουσσών). Η Σάμος, η Ικαρία και οι Φούρνοι συνδέονται με νησιά των Κυκλάδων. Με 

τα Δωδεκάνησα συνδέεται μόνο η Σάμος.  

Εκτός από τις συνδέσεις με λιμένες της ηπειρωτικής χώρας και τις ενδοπεριφερειακές 

συνδέσεις που εξυπηρετούνται με τις λειτουργούσες ακτοπλοϊκές γραμμές, τα νησιά του 

Βορείου Αιγαίου συνδέονται με τακτικούς πλόες με την Τουρκία (εποχιακές συνδέσεις 

Μυτιλήνη-Αϊβαλί/Δικέλι, Σάμος-Κουσάντασι και ολοχρονική σύνδεση Χίος-Τσεσμέ). 

Το δίκτυο ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών της ΠΒΑ παρουσιάζεται στους επόμενους Πίνακες. 
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Πίνακας 5-7: Γραμμές ελεύθερης δρομολόγησης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
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Λιμένας 
λήξης 

Παρατήρηση 

1 Πειραιάς  Χ   Χ    Χίος   

2 Πειραιάς   Χ    Χ  Χίος 
4 ετήσιες + 
2 εποχιακές 

3 Πειραιάς  Χ   Χ Χ   Βαθύ   

4 Ψαρά       Χ  
Βολισσός ή 
Μεστά Χίου 

  

5 Ψαρά       Χ  Χίος   

6 Λαύριο Χ   Χ     Καβάλα   

 

Πίνακας 5-8: Επιδοτούμενες γραμμές δημόσιας υπηρεσίας  

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

α/
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Λιμένας 
λήξης 

Παρατήρηση 

1 
Άγιος 
Κήρυκας 
Ικαρίας 

  Χ Χ Χ  Χ 
 Χ 

 Χίος   

2 Πειραιάς   Χ    Χ 
Χ  

 Χίος 
4 ετήσιες + 
2 εποχιακές 

3 Λαύριο         Χ Χ Βαθύ   

4 
Άγιος 
Ευστράτιος 

Χ    Χ   
  

 
Βολισσός ή 
Μεστά Χίου 

  

5 Θύμαινα  Χ      Χ   Χίος   

6 
Καρκινάγρι 
Ικαρίας 

  Χ     
  

 Καβάλα   

7 Φούρνοι  Χ Χ    Χ      

8 Οινούσσες      Χ  Χ Χ    

9 Θεσσαλονίκη    Χ Χ  Χ      

10 Κάλυμνος       Χ      

Πηγή: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ ΕΕΣΥΜ-ΣΕΕΝ-ΕΔΙΝΑΛΕ-Πειραιάς Κρίσιμες 

ώρες για την Ακτοπλοΐα και τις συγκοινωνίες των ελληνικών νησιών: Το πρόβλημα και οι 

πιθανές λύσεις, Φεβρουάριος 2014 
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5.6 Αξιολόγηση του ανταγωνισμού 

 

Εντοπίζονται οι παρακάτω συνέργειες – ανταγωνιστικές δράσεις: 

 Ο λιμένας της Χίου μπορεί να λειτουργήσει ανταγωνιστικά με το λιμένα των 

Μεστών ως προς την ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού με την ηπειρωτική Ελλάδα 

(Πειραιάς, Λαύριο, Θεσσαλονίκη, Καβάλα), τις Κυκλάδες και τα υπόλοιπα νησιά 

της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Η θέση του λιμένα των Μεστών, ήτοι στο 

νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού, περιορίζει σημαντικά τον απαιτούμενο χρόνο 

προσέγγισης του νησιού. Η ανωτέρω διαπίστωση ισχύει κατά κύριο λόγο σε 

όσους δεν έχουν ως τελικό προορισμό την πόλη της Χίου, καθώς σε αυτή την 

περίπτωση απαιτείται επιπλέον σημαντικός χρόνος μέσω του υφιστάμενο οδικού 

δικτύου του νησιού. 

 Ο λιμένας των Λημνιών θα μπορούσε να λειτουργήσει συμπληρωματικά με τους 

λιμένες Χίου και Μεστών και κυρίως για τοπικές ακτοπλοϊκές συνδέσεις (βλ. 

Ψαρά), εξαιτίας των περιορισμένων δυνατοτήτων όπως προκύπτουν από τις 

υφιστάμενες εγκαταστάσεις. 

 Στον τομέα της κρουαζιέρας ανταγωνιστικά λιμάνια της Χίου μπορούν να 

θεωρηθούν τα λιμάνια της Λέσβου (Μυτιλήνη) και Σάμου (Βαθύ, Καρλόβασι), 

καθώς και τα λιμάνια Τσεσμέ, Αϊβαλί και Κουσάντασι της Τουρκίας. 

 Ο λιμένας της Χίου λειτουργεί ανταγωνιστικά με τα λιμάνια της Λέσβου 

(Μυτιλήνη) και Σάμου (Βαθύ, Καρλόβασι) ως προς την προσέλευση επισκεπτών 

από τα παράλια της Τουρκίας. 

 

5.7 Προβλέψεις ροών για την επόμενη 25ετία  

 

Το παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνει προβλέψεις μεγεθών διακίνησης από τους λιμένες 

μελέτης για όλες τις αναμενόμενες κατηγορίες ζήτησης, ήτοι ακτοπλοΐα, κρουαζιέρα και 

γενικό φορτίο. Αναλυτική μεθοδολογία πρόβλεψης αναπτύσσεται μόνο για τον λιμένα 

Χίου, δεδομένου ότι οι υπόλοιποι λιμένες μελέτης παρουσιάζουν πολύ μικρή κίνηση, 
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χωρίς σημαντικές αυξομειώσεις και χωρίς πιθανότητα μεγάλων αλλαγών όσον αφορά την 

εξέλιξη της ζήτησης. 

Οι προβλέψεις διακίνησης για τον λιμένα Χίου βασίζονται σε ανάλυση ιστορικών 

στοιχείων και λαμβάνουν υπόψη μια βασική κατηγοριοποίηση της ζήτησης σε «εντόπια 

ζήτηση» (προερχόμενη από τους κατοίκους του νησιού, η οποία είναι ολοχρονική) και 

«ζήτηση επισκεπτών» (η οποία χαρακτηρίζει κυρίως τη θερινή περίοδο αιχμής). 

 

5.7.1 Πρόβλεψη ακτοπλοϊκής διακίνησης 

 

Στα επόμενα ακολουθείται μεθοδολογικά η παρακάτω διαδικασία για την πρόβλεψη των 

μεγεθών διακίνησης της ακτοπλοΐας: 

 Η βασική πρόβλεψη αφορά τον ετήσιο φόρτο διακίνησης επιβατών. Ως τιμή 

εκκίνησης λαμβάνεται ο φόρτος 2015.  

 Η επιβατική διακίνηση διαχωρίζεται σε δύο περιόδους του έτους, ήτοι: την 

περίοδο εκτός αιχμής, η οποία αντιστοιχεί στο άθροισμα των τριμήνων 

Ιανουάριος – Μάρτιος και Οκτώβριος – Δεκέμβριος κάθε έτους, και, την περίοδο 

αιχμής η οποία αντιστοιχεί στο εξάμηνο Απρίλιος – Σεπτέμβριος, αντίστοιχα. Η 

επιβατική διακίνηση της εκτός αιχμής περιόδου θεωρείται ότι παράγεται από 

κατοίκους του νησιού, πρόκειται δηλαδή για εντόπια ζήτηση, ενώ η διακίνηση της 

περιόδου αιχμής συντίθεται από εντόπια ζήτηση και από τουριστική ζήτηση. Οι 

τιμές διακίνησης των δύο περιόδων εξελίσσονται ιστορικά με διαφορετικό τρόπο: 

η ετήσια διακίνηση της εκτός αιχμής περιόδου παραμένει σχετικά σταθερή – με 

εξαίρεση το 2015 οπότε υπήρξε μεγάλη διακίνηση προσφύγων που κατέφθασαν 

στο νησί – ενώ η διακίνηση της περιόδου αιχμής, η οποία εμφάνιζε πολύ υψηλούς 

ρυθμούς αύξησης στην προ κρίσης περίοδο, εμφανίζει πτωτική τάση κατά την 

περίοδο της κρίσης. Για την πρόβλεψη, τα ιστορικά στοιχεία διακίνησης ανά 

περίοδο (εκτός αιχμής και αιχμής), αναλύονται ως ξεχωριστές κατηγορίες 

επιβατικής ζήτησης. 

 Παρουσιάζονται 2 σενάρια πρόβλεψης («αισιόδοξο» και «απαισιόδοξο», ο μ.ο. 

των οποίων λαμβάνεται τελικά; ως το «ρεαλιστικό» σενάριο. Η πρόβλεψη 

εξέλιξης της εκτός αιχμής περιόδου επιβατικής ζήτησης ταυτίζεται και για τα δύο 
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σενάρια. Οι προβλέψεις για την εξέλιξη της ζήτησης περιόδου αιχμής 

διαφοροποιούνται ως προς τις συναρτήσεις συσχέτισης που λαμβάνεται για κάθε 

σενάριο.. Οι σχετικές συναρτήσεις φαίνονται παρακάτω: 

 Περίοδος εκτός αιχμής: Ετήσια διακίνηση επιβατών = 98.625 * x^0,1936, όπου χ=1 

για το έτος 2016 

 Περίοδος αιχμής:  

 Αισιόδοξο σενάριο: Ετήσια διακίνηση επιβατών = 6.512,5 * x +228427, όπου x = 

1 για το 2016 

 Απαισιόδοξο σενάριο: Ετήσια διακίνηση επιβατών =220.260*x^0,1138, όπου x = 1 

για το 2016 

 Από τη βασική αυτή πρόβλεψη επιβατικής διακίνησης προκύπτει η πρόβλεψη 

φόρτου διακίνησης των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων (με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία), με 

χρήση συντελεστών συσχέτισης που προκύπτουν από τα ιστορικά στοιχεία 

διακίνησης (οχήματα/επιβάτη). Γίνεται η παραδοχή ότι οι συντελεστές αυτοί θα 

παραμείνουν σταθεροί για ολόκληρη την περίοδο της πρόβλεψης, παραδοχή που 

θεωρείται ότι ενέχει χαμηλό ρίσκο, δεδομένου ότι η σύνθεση της κίνησης από και 

προς το νησί αναμένεται να διατηρήσει τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά που έχει 

και σήμερα, όσον αφορά το σκοπό και τη συχνότητα. Οι τιμές των συντελεστών 

αυτών δίνονται παρακάτω. 

 

Πίνακας 5-9: Λιμένας Χίου – Συντελεστές αναλογίας οχημάτων προς επιβάτες 

(τιμές 2015) 

Κατηγορία  Συντελεστής 

Φορτηγά / επιβάτη 0,1049 

ΙΧ / επιβάτη 0,0316 

Δίκυκλα / επιβάτη 0,0356 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων 2015 

 

 Η μηνιαία διακύμανση των προβλεπόμενων φόρτων θα ακολουθεί τις 

υφιστάμενες τάσεις καθ’ όλη την περίοδο πρόβλεψης. 
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 Οι σχεδιαστικές μηνιαίες τιμές φόρτου επιβατών και οχημάτων μετατρέπονται σε 

σχεδιαστικές μηνιαίες τιμές κίνησης πλοίων, με χρήση τυπικού πλοίου, η επιλογή 

του οποίου γίνεται με βάση την εμπειρία του μελετητή. 

 

Τουριστική διακίνηση από/προς τουρκικούς λιμένες  

Η εποχιακή σύνδεση με τον λιμένα Τσεσμέ κατά τη θερινή περίοδο αποτελεί σημαντική 

πηγή επιβατικής ζήτησης, το ειδικό βάρος της οποίας είναι συνεχώς αυξανόμενο. Η 

δυναμική που εμφανίζει η σύνδεση αυτή είναι αυξητική. Για την πρόβλεψη της κίνησης 

αυτής της κατηγορίας, ο μελετητής αναπτύσσει δύο σενάρια κατ’ αντιστοιχία με τα 

σενάρια εξέλιξης της ακτοπλοϊκής κίνησης. Το αισιόδοξο σενάριο βασίζεται στην υπόθεση 

αυξητικής εξέλιξης της επιβατικής κίνησης με ρυθμό 1% ετησίως καθ’ όλη την περίοδο 

πρόβλεψης, ενώ το απαισιόδοξο σε αύξηση με χαμηλότερο ρυθμό, ίσο με 0,5 % 

ετησίως. Ως «ρεαλιστικό σενάριο» για την περαιτέρω ανάλυση λαμβάνεται ο μ.ό. των 

δύο αρχικών σεναρίων, κατ’ αντιστοιχία με το «ρεαλιστικό» σενάριο για την ακτοπλοΐα. 

 

Όλες οι παραπάνω παραδοχές που χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη της διακίνησης 

της ακτοπλοΐας και της τουριστικής σύνδεσης με την Τουρκία, παρουσιάζονται στον 

ακόλουθο Πίνακα 5-10. 
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Πίνακας 5-10: Λιμένας Χίου – Παράμετροι προβλέψεων 

Συντελεστές αναλογίας οχημάτων/επιβάτες 

επιβατικά οχήματα 0,1049 

φορτηγά οχήματα 0,0316 

δίκυκλα 0,0356 

Συντελεστές αναγωγής οχημάτων ΣΕ ΜΕΑ 

επιβατικά οχήματα 1,0 

φορτηγά οχήματα 4,5 

δίκυκλα 0,4 

Σχεδιαστικός Μηνιαίος Φόρτος Αιχμής (% ετήσιου φόρτου) 

επιβάτες 15,7% 

επιβατικά οχήματα 20,8% 

φορτηγά οχήματα 10,6% 

δίκυκλα 17,1% 

Ημερήσιος Φόρτος Αιχμής (% μηνιαίου φόρτου αιχμής) 5,0% 

Ημερήσιος Φόρτος Αιχμής στην κατεύθυνση αιχμής (% 

Ημερήσιου Φόρτου Αιχμής) 
60% 

Παράμετροι για την πρόβλεψη διακίνησης από/προς τουρκικούς 

λιμένες 

Συντελεστής ετήσιας αύξησης επιβατικής διακίνησης  

σενάριο Α 1,0% 

σενάριο Β 0,5% 

Συντελεστής αναλογίας οχημάτων / επιβάτες  0,0178 

Σχεδιαστικός Μηνιαίος Φόρτος Αιχμής (% ετήσιου 

φόρτου) 
33,3% 

Ημερήσιος Φόρτος Αιχμής (% Μηνιαίου Φόρτου Αιχμής) 4,0% 

Ημερήσιος Φόρτος Αιχμής στην κατεύθυνση αιχμής (% 

Ημερήσιου Φόρτου Αιχμής) 
50% 
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Πίνακας 5-11: Λιμένας Χίου – Πρόβλεψη ετήσιας διακίνησης ακτοπλοΐας 2016 – 40 

Έτος 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

ΣΕΝΑΡΙΟ Α              

Ετήσια επιβατική διακίνηση              

εκτός αιχμής (Οκτ-Μαρ) 147.511 150.914 154.024 156.892 159.557 162.049 164.391 166.601 168.696 170.688 172.587 174.403 176.143 

αιχμής (Απρ-Σεπτ) 280.527 287.040 293.552 300.065 306.577 313.090 319.602 326.115 332.627 339.140 345.652 352.165 358.677 

σύνολο επιβατικής διακίνησης 428.038 437.953 447.576 456.956 466.134 475.139 483.993 492.716 501.323 509.827 518.239 526.567 534.820 

Ετήσια διακίνηση οχημάτων              

επιβατικά 44.903 45.943 46.953 47.937 48.899 49.844 50.773 51.688 52.591 53.483 54.365 55.239 56.105 

φορτηγά 13.510 13.823 14.127 14.423 14.712 14.997 15.276 15.551 15.823 16.092 16.357 16.620 16.880 

δίκυκλα 15.222 15.575 15.917 16.251 16.577 16.897 17.212 17.522 17.829 18.131 18.430 18.726 19.020 

ΜΕΑ 111.787 114.377 116.890 119.339 121.736 124.088 126.400 128.678 130.926 133.147 135.344 137.519 139.675 

Μηνιαίος Φόρτος Αιχμής              

επιβάτες 67.074 68.628 70.136 71.606 73.044 74.455 75.843 77.210 78.558 79.891 81.209 82.514 83.807 

επιβατικά 9.345 9.562 9.772 9.977 10.177 10.374 10.567 10.757 10.945 11.131 11.315 11.496 11.677 

φορτηγά 1.429 1.462 1.494 1.525 1.556 1.586 1.615 1.644 1.673 1.702 1.730 1.757 1.785 

δίκυκλα 2.596 2.656 2.714 2.771 2.827 2.881 2.935 2.988 3.040 3.092 3.143 3.193 3.243 

ΜΕΑ 16.812 17.202 17.580 17.948 18.309 18.662 19.010 19.353 19.691 20.025 20.355 20.682 21.007 

Ημερήσιος Φόρτος Αιχμής              

επιβάτες 3.354 3.431 3.507 3.580 3.652 3.723 3.792 3.860 3.928 3.995 4.060 4.126 4.190 

επιβατικά 467 478 489 499 509 519 528 538 547 557 566 575 584 

φορτηγά 71 73 75 76 78 79 81 82 84 85 86 88 89 

δίκυκλα 130 133 136 139 141 144 147 149 152 155 157 160 162 

ΜΕΑ 841 860 879 897 915 933 951 968 985 1.001 1.018 1.034 1.050 

Ημερήσιος Φόρτος Αιχμής στην κατεύθυνση αιχμής            

επιβάτες 2.012 2.059 2.104 2.148 2.191 2.234 2.275 2.316 2.357 2.397 2.436 2.475 2.514 

επιβατικά 280 287 293 299 305 311 317 323 328 334 339 345 350 
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φορτηγά 43 44 45 46 47 48 48 49 50 51 52 53 54 

δίκυκλα 78 80 81 83 85 86 88 90 91 93 94 96 97 

ΜΕΑ 504 516 527 538 549 560 570 581 591 601 611 620 630 
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Έτος 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

ΣΕΝΑΡΙΟ Α                        

Ετήσια επιβατική διακίνηση              

εκτός αιχμής (Οκτ-Μαρ) 177.815 179.424 180.975 182.472 183.920 185.322 186.681 188.000 189.281 190.528 191.741 192.923 

αιχμής (Απρ-Σεπτ) 365.190 371.702 378.215 384.727 391.240 397.752 404.265 410.777 417.290 423.802 430.315 436.827 

σύνολο επιβατικής διακίνησης 543.005 551.126 559.189 567.199 575.159 583.074 590.945 598.777 606.571 614.330 622.055 629.750 

Ετήσια διακίνηση οχημάτων              

επιβατικά 56.963 57.815 58.661 59.502 60.337 61.167 61.993 62.814 63.632 64.446 65.256 66.063 

φορτηγά 17.139 17.395 17.650 17.902 18.154 18.403 18.652 18.899 19.145 19.390 19.634 19.877 

δίκυκλα 19.311 19.600 19.886 20.171 20.454 20.736 21.016 21.294 21.571 21.847 22.122 22.396 

ΜΕΑ 141.812 143.933 146.039 148.131 150.210 152.276 154.332 156.377 158.413 160.439 162.457 164.467 

Μηνιαίος Φόρτος Αιχμής               

επιβάτες 85.090 86.363 87.626 88.881 90.129 91.369 92.602 93.829 95.051 96.267 97.477 98.683 

επιβατικά 11.855 12.033 12.209 12.384 12.557 12.730 12.902 13.073 13.243 13.413 13.581 13.749 

φορτηγά 1.812 1.839 1.866 1.893 1.920 1.946 1.972 1.998 2.024 2.050 2.076 2.102 

δίκυκλα 3.293 3.342 3.391 3.440 3.488 3.536 3.584 3.631 3.679 3.726 3.772 3.819 

ΜΕΑ 21.328 21.647 21.964 22.278 22.591 22.902 23.211 23.519 23.825 24.130 24.433 24.735 

Ημερήσιος Φόρτος Αιχμής              

επιβάτες 4.254 4.318 4.381 4.444 4.506 4.568 4.630 4.691 4.753 4.813 4.874 4.934 

επιβατικά 593 602 610 619 628 637 645 654 662 671 679 687 

φορτηγά 91 92 93 95 96 97 99 100 101 103 104 105 

δίκυκλα 165 167 170 172 174 177 179 182 184 186 189 191 

ΜΕΑ 1.066 1.082 1.098 1.114 1.130 1.145 1.161 1.176 1.191 1.206 1.222 1.237 

Ημερήσιος Φόρτος Αιχμής στην κατεύθυνση αιχμής           

επιβάτες 2.553 2.591 2.629 2.666 2.704 2.741 2.778 2.815 2.852 2.888 2.924 2.960 

επιβατικά 356 361 366 372 377 382 387 392 397 402 407 412 
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φορτηγά 54 55 56 57 58 58 59 60 61 62 62 63 

δίκυκλα 99 100 102 103 105 106 108 109 110 112 113 115 

ΜΕΑ 640 649 659 668 678 687 696 706 715 724 733 742 
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Έτος 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

ΣΕΝΑΡΙΟ Β                         

Ετήσια επιβατική διακίνηση              

εκτός αιχμής (Οκτ-Μαρ) 147.511 150.914 154.024 156.892 159.557 162.049 164.391 166.601 168.696 170.688 172.587 174.403 

αιχμής (Απρ-Σεπτ) 279.066 282.832 286.244 289.365 292.245 294.919 297.416 299.761 301.970 304.061 306.045 307.934 

σύνολο επιβατικής διακίνησης 426.578 433.746 440.267 446.257 451.802 456.968 461.807 466.362 470.666 474.749 478.632 482.337 

Ετήσια διακίνηση οχημάτων              

επιβατικά 44.750 45.502 46.186 46.814 47.396 47.938 48.446 48.923 49.375 49.803 50.211 50.599 

φορτηγά 13.464 13.690 13.896 14.085 14.260 14.423 14.576 14.720 14.856 14.984 15.107 15.224 

δίκυκλα 15.170 15.425 15.657 15.870 16.067 16.251 16.423 16.585 16.738 16.883 17.022 17.153 

ΜΕΑ 111.406 113.278 114.981 116.545 117.993 119.342 120.606 121.796 122.920 123.986 125.000 125.968 

Μηνιαίος Φόρτος Αιχμής               

επιβάτες 66.846 67.969 68.991 69.929 70.798 71.608 72.366 73.080 73.754 74.394 75.003 75.583 

επιβατικά 9.313 9.470 9.612 9.743 9.864 9.977 10.083 10.182 10.276 10.365 10.450 10.531 

φορτηγά 1.424 1.448 1.469 1.489 1.508 1.525 1.541 1.557 1.571 1.585 1.597 1.610 

δίκυκλα 2.587 2.630 2.670 2.706 2.740 2.771 2.801 2.828 2.854 2.879 2.903 2.925 

ΜΕΑ 16.755 17.037 17.293 17.528 17.746 17.949 18.139 18.318 18.487 18.647 18.800 18.945 

Ημερήσιος Φόρτος Αιχμής              

επιβάτες 3.342 3.398 3.450 3.496 3.540 3.580 3.618 3.654 3.688 3.720 3.750 3.779 

επιβατικά 466 473 481 487 493 499 504 509 514 518 522 527 

φορτηγά 71 72 73 74 75 76 77 78 79 79 80 80 

δίκυκλα 129 132 134 135 137 139 140 141 143 144 145 146 

ΜΕΑ 838 852 865 876 887 897 907 916 924 932 940 947 

Ημερήσιος Φόρτος Αιχμής στην κατεύθυνση αιχμής            

επιβάτες 2.005 2.039 2.070 2.098 2.124 2.148 2.171 2.192 2.213 2.232 2.250 2.267 

επιβατικά 279 284 288 292 296 299 302 305 308 311 313 316 
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φορτηγά 43 43 44 45 45 46 46 47 47 48 48 48 

δίκυκλα 78 79 80 81 82 83 84 85 86 86 87 88 

ΜΕΑ 503 511 519 526 532 538 544 550 555 559 564 568 
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Έτος 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

ΣΕΝΑΡΙΟ Β                           

Ετήσια επιβατική διακίνηση               

εκτός αιχμής (Οκτ-Μαρ) 176.143 177.815 179.424 180.975 182.472 183.920 185.322 186.681 188.000 189.281 190.528 191.741 192.923 

αιχμής (Απρ-Σεπτ) 309.737 311.461 313.115 314.703 316.230 317.703 319.124 320.498 321.827 323.115 324.364 325.576 326.755 

σύνολο επιβατικής διακίνησης 485.880 489.276 492.538 495.677 498.702 501.623 504.446 507.178 509.826 512.396 514.891 517.317 519.678 

Ετήσια διακίνηση οχημάτων               

επιβατικά 50.971 51.327 51.669 51.999 52.316 52.622 52.918 53.205 53.483 53.752 54.014 54.269 54.516 

φορτηγά 15.336 15.443 15.546 15.645 15.740 15.833 15.922 16.008 16.092 16.173 16.251 16.328 16.402 

δίκυκλα 17.279 17.400 17.516 17.628 17.735 17.839 17.940 18.037 18.131 18.222 18.311 18.397 18.481 

ΜΕΑ 126.893 127.780 128.632 129.452 130.242 131.005 131.742 132.455 133.147 133.818 134.470 135.103 135.720 

Μηνιαίος Φόρτος Αιχμής                

επιβάτες 76.138 76.671 77.182 77.674 78.148 78.605 79.048 79.476 79.891 80.293 80.684 81.065 81.435 

επιβατικά 10.608 10.682 10.754 10.822 10.888 10.952 11.013 11.073 11.131 11.187 11.242 11.295 11.346 

φορτηγά 1.622 1.633 1.644 1.654 1.664 1.674 1.684 1.693 1.702 1.710 1.718 1.727 1.734 

δίκυκλα 2.947 2.967 2.987 3.006 3.024 3.042 3.059 3.076 3.092 3.107 3.123 3.137 3.152 

ΜΕΑ 19.084 19.218 19.346 19.469 19.588 19.703 19.814 19.921 20.025 20.126 20.224 20.319 20.412 

Ημερήσιος Φόρτος Αιχμής               

επιβάτες 3.807 3.834 3.859 3.884 3.907 3.930 3.952 3.974 3.995 4.015 4.034 4.053 4.072 

επιβατικά 530 534 538 541 544 548 551 554 557 559 562 565 567 

φορτηγά 81 82 82 83 83 84 84 85 85 86 86 86 87 

δίκυκλα 147 148 149 150 151 152 153 154 155 155 156 157 158 

ΜΕΑ 954 961 967 973 979 985 991 996 1.001 1.006 1.011 1.016 1.021 

Ημερήσιος Φόρτος Αιχμής στην κατεύθυνση αιχμής            

επιβάτες 2.284 2.300 2.315 2.330 2.344 2.358 2.371 2.384 2.397 2.409 2.421 2.432 2.443 

επιβατικά 318 320 323 325 327 329 330 332 334 336 337 339 340 
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φορτηγά 49 49 49 50 50 50 51 51 51 51 52 52 52 

δίκυκλα 88 89 90 90 91 91 92 92 93 93 94 94 95 

ΜΕΑ 573 577 580 584 588 591 594 598 601 604 607 610 612 

 

 



Γενικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένων Χίου, Μεστών, Λημνιών, Ψαρών και Οινουσσών 

Τεχνική Έκθεση Α’ και Β’ Σταδίου 

 

144 

 

 

Έτος 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΣΕΝΑΡΙΟ                         

Ετήσια επιβατική διακίνηση                         

εκτός αιχμής (Οκτ-Μαρ) 147.511 150.914 154.024 156.892 159.557 162.049 164.391 166.601 168.696 170.688 172.587 174.403 

αιχμής (Απρ-Σεπτ) 279.797 284.936 289.898 294.715 299.411 304.004 308.509 312.938 317.299 321.600 325.849 330.049 

σύνολο επιβατικής διακίνησης 427.308 435.849 443.921 451.607 458.968 466.053 472.900 479.539 485.995 492.288 498.436 504.452 

Ετήσια διακίνηση οχημάτων                         

επιβατικά 44.826 45.722 46.569 47.375 48.148 48.891 49.609 50.306 50.983 51.643 52.288 52.919 

φορτηγά 13.487 13.757 14.011 14.254 14.486 14.710 14.926 15.136 15.339 15.538 15.732 15.922 

δίκυκλα 15.196 15.500 15.787 16.060 16.322 16.574 16.818 17.054 17.283 17.507 17.726 17.940 

ΜΕΑ 111.596 113.827 115.935 117.942 119.865 121.715 123.503 125.237 126.923 128.567 130.172 131.744 

Μηνιαίος Φόρτος Αιχμής                          

επιβάτες 66.960 68.298 69.563 70.768 71.921 73.031 74.104 75.145 76.156 77.142 78.106 79.049 

επιβατικά 9.329 9.516 9.692 9.860 10.021 10.175 10.325 10.470 10.611 10.748 10.882 11.014 

φορτηγά 1.426 1.455 1.482 1.507 1.532 1.555 1.578 1.601 1.622 1.643 1.664 1.684 

δίκυκλα 2.591 2.643 2.692 2.739 2.783 2.826 2.868 2.908 2.947 2.985 3.023 3.059 

ΜΕΑ 16.784 17.119 17.436 17.738 18.027 18.306 18.575 18.835 19.089 19.336 19.577 19.814 

Ημερήσιος Φόρτος Αιχμής                         

επιβάτες 3.348 3.415 3.478 3.538 3.596 3.652 3.705 3.757 3.808 3.857 3.905 3.952 

επιβατικά 466 476 485 493 501 509 516 523 531 537 544 551 

φορτηγά 71 73 74 75 77 78 79 80 81 82 83 84 

δίκυκλα 130 132 135 137 139 141 143 145 147 149 151 153 

ΜΕΑ 839 856 872 887 901 915 929 942 954 967 979 991 

Ημερήσιος Φόρτος Αιχμής στην κατεύθυνση αιχμής                     

επιβάτες 2.009 2.049 2.087 2.123 2.158 2.191 2.223 2.254 2.285 2.314 2.343 2.371 

επιβατικά 280 285 291 296 301 305 310 314 318 322 326 330 
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φορτηγά 43 44 44 45 46 47 47 48 49 49 50 51 

δίκυκλα 78 79 81 82 84 85 86 87 88 90 91 92 

ΜΕΑ 504 514 523 532 541 549 557 565 573 580 587 594 
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Έτος 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΣΕΝΑΡΙΟ              

Ετήσια επιβατική διακίνηση              

εκτός αιχμής (Οκτ-Μαρ) 176.143 177.815 179.424 180.975 182.472 183.920 185.322 186.681 188.000 189.281 190.528 191.741 192.923 

αιχμής (Απρ-Σεπτ) 334.207 338.325 342.408 346.459 350.479 354.471 358.438 362.381 366.302 370.202 374.083 377.945 381.791 

σύνολο επιβατικής διακίνησης 510.350 516.141 521.832 527.433 532.951 538.391 543.760 549.062 554.301 559.483 564.610 569.686 574.714 

Ετήσια διακίνηση οχημάτων                           

επιβατικά 53.538 54.145 54.742 55.330 55.909 56.479 57.043 57.599 58.149 58.692 59.230 59.762 60.290 

φορτηγά 16.108 16.291 16.470 16.647 16.821 16.993 17.163 17.330 17.495 17.659 17.821 17.981 18.140 

δίκυκλα 18.150 18.355 18.558 18.757 18.953 19.147 19.338 19.526 19.713 19.897 20.079 20.260 20.439 

ΜΕΑ 133.284 134.796 136.283 137.745 139.186 140.607 142.009 143.394 144.762 146.116 147.455 148.780 150.093 

Μηνιαίος Φόρτος Αιχμής                            

επιβάτες 79.973 80.880 81.772 82.650 83.514 84.367 85.208 86.039 86.860 87.672 88.476 89.271 90.059 

επιβατικά 11.142 11.269 11.393 11.515 11.636 11.755 11.872 11.988 12.102 12.215 12.327 12.438 12.548 

φορτηγά 1.703 1.723 1.742 1.760 1.779 1.797 1.815 1.833 1.850 1.867 1.884 1.901 1.918 

δίκυκλα 3.095 3.130 3.165 3.199 3.232 3.265 3.298 3.330 3.362 3.393 3.424 3.455 3.485 

ΜΕΑ 20.045 20.273 20.496 20.716 20.933 21.147 21.358 21.566 21.772 21.975 22.177 22.376 22.574 

Ημερήσιος Φόρτος Αιχμής                           

επιβάτες 3.999 4.044 4.089 4.132 4.176 4.218 4.260 4.302 4.343 4.384 4.424 4.464 4.503 

επιβατικά 557 563 570 576 582 588 594 599 605 611 616 622 627 

φορτηγά 85 86 87 88 89 90 91 92 93 93 94 95 96 

δίκυκλα 155 157 158 160 162 163 165 166 168 170 171 173 174 

ΜΕΑ 1.002 1.014 1.025 1.036 1.047 1.057 1.068 1.078 1.089 1.099 1.109 1.119 1.129 

Ημερήσιος Φόρτος Αιχμής στην κατεύθυνση αιχμής                       

επιβάτες 2.399 2.426 2.453 2.479 2.505 2.531 2.556 2.581 2.606 2.630 2.654 2.678 2.702 

επιβατικά 334 338 342 345 349 353 356 360 363 366 370 373 376 
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φορτηγά 51 52 52 53 53 54 54 55 56 56 57 57 58 

δίκυκλα 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 

ΜΕΑ 601 608 615 621 628 634 641 647 653 659 665 671 677 



Γενικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένων Χίου, Μεστών, Λημνιών, Ψαρών και Οινουσσών 

Τεχνική Έκθεση Α’ και Β’ Σταδίου 

 

148 

 

 

Πίνακας 5-12: Λιμένας Χίου – Πρόβλεψη διακίνησης από/προς τουρκικούς λιμένες, 2016 - 40 

Έτος 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

ΣΕΝΑΡΙΟ Α               

Ετήσια επιβατική διακίνηση 238.364 240.748 243.155 245.587 248.043 250.523 253.028 255.559 258.114 260.695 263.302 265.935 

Ετήσια διακίνηση οχημάτων 4.243 4.285 4.328 4.371 4.415 4.459 4.504 4.549 4.594 4.640 4.686 4.733 

Μηνιαίοι Φόρτοι Αιχμής               

επιβάτες 79.375 80.169 80.971 81.780 82.598 83.424 84.258 85.101 85.952 86.812 87.680 88.556 

οχήματα 1.413 1.427 1.441 1.456 1.470 1.485 1.500 1.515 1.530 1.545 1.561 1.576 

Ημερήσιοι Φόρτοι Αιχμής               

επιβάτες 3.175 3.207 3.239 3.271 3.304 3.337 3.370 3.404 3.438 3.472 3.507 3.542 

οχήματα 57 57 58 58 59 59 60 61 61 62 62 63 

Ημερήσιοι Φόρτοι Αιχμής στην κατεύθυνση αιχμής              

επιβάτες 1588 1603 1619 1636 1652 1668 1685 1702 1719 1736 1754 1771 

οχήματα 28 29 29 29 29 30 30 30 31 31 31 32 

ΣΕΝΑΡΙΟ Β               

Ετήσια επιβατική διακίνηση 237.184 238.370 239.562 240.760 241.963 243.173 244.389 245.611 246.839 248.073 249.314 250.560 

Ετήσια διακίνηση οχημάτων 4.222 4.243 4.264 4.285 4.307 4.328 4.350 4.372 4.393 4.415 4.437 4.460 

Μηνιαίοι Φόρτοι Αιχμής               

επιβάτες 78.982 79.377 79.774 80.173 80.574 80.977 81.382 81.788 82.197 82.608 83.021 83.437 

οχήματα 1.406 1.413 1.420 1.427 1.434 1.441 1.448 1.456 1.463 1.470 1.478 1.485 

Ημερήσιοι Φόρτοι Αιχμής               

επιβάτες 3.159 3.175 3.191 3.207 3.223 3.239 3.255 3.272 3.288 3.304 3.321 3.337 

οχήματα 56 57 57 57 57 58 58 58 59 59 59 59 

Ημερήσιοι Φόρτοι Αιχμής στην κατεύθυνση αιχμής              

επιβάτες 1580 1588 1595 1603 1611 1620 1628 1636 1644 1652 1660 1669 

οχήματα 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 30 30 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΣΕΝΑΡΙΟ                         

Ετήσια επιβατική διακίνηση 237.774 239.559 241.358 243.173 245.003 246.848 248.709 250.585 252.477 254.384 256.308 258.248 

Ετήσια διακίνηση οχημάτων 4.232 4.264 4.296 4.328 4.361 4.394 4.427 4.460 4.494 4.528 4.562 4.596 

Μηνιαίοι Φόρτοι Αιχμής                         

επιβάτες 79.179 79.773 80.372 80.977 81.586 82.200 82.820 83.445 84.075 84.710 85.351 85.996 

οχήματα 1.409 1.420 1.431 1.441 1.452 1.463 1.474 1.485 1.496 1.508 1.519 1.531 

Ημερήσιοι Φόρτοι Αιχμής                         

επιβάτες 3.167 3.191 3.215 3.239 3.263 3.288 3.313 3.338 3.363 3.388 3.414 3.440 

οχήματα 56 57 57 58 58 59 59 59 60 60 61 61 

Ημερήσιοι Φόρτοι Αιχμής στην κατεύθυνση αιχμής                        

επιβάτες 1.584 1.595 1.607 1.620 1.632 1.644 1.656 1.669 1.681 1.694 1.707 1.720 

οχήματα 28 28 29 29 29 29 29 30 30 30 30 31 
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Έτος 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

ΣΕΝΑΡΙΟ Α              

Ετήσια επιβατική διακίνηση 268.595 271.281 273.993 276.733 279.501 282.296 285.119 287.970 290.849 293.758 296.696 299.662 302.659 

Ετήσια διακίνηση οχημάτων 4.781 4.828 4.877 4.925 4.975 5.024 5.075 5.125 5.177 5.228 5.281 5.334 5.387 

Μηνιαίοι Φόρτοι Αιχμής              

επιβάτες 89.442 90.336 91.240 92.152 93.074 94.004 94.944 95.894 96.853 97.821 98.800 99.788 100.785 

οχήματα 1.592 1.608 1.624 1.640 1.657 1.673 1.690 1.707 1.724 1.741 1.758 1.776 1.794 

Ημερήσιοι Φόρτοι Αιχμής              

επιβάτες 3.578 3.613 3.650 3.686 3.723 3.760 3.798 3.836 3.874 3.913 3.952 3.992 4.031 

οχήματα 64 64 65 66 66 67 68 68 69 70 70 71 72 

Ημερήσιοι Φόρτοι Αιχμής στην κατεύθυνση αιχμής              

επιβάτες 1789 1807 1825 1843 1861 1880 1899 1918 1937 1956 1976 1996 2016 

οχήματα 32 32 32 33 33 33 34 34 34 35 35 36 36 

ΣΕΝΑΡΙΟ Β              

Ετήσια επιβατική διακίνηση 251.813 253.072 254.337 255.609 256.887 258.172 259.462 260.760 262.064 263.374 264.691 266.014 267.344 

Ετήσια διακίνηση οχημάτων 4.482 4.504 4.527 4.549 4.572 4.595 4.618 4.641 4.664 4.688 4.711 4.735 4.758 

Μηνιαίοι Φόρτοι Αιχμής              

επιβάτες 83.854 84.273 84.694 85.118 85.543 85.971 86.401 86.833 87.267 87.704 88.142 88.583 89.026 

οχήματα 1.492 1.500 1.507 1.515 1.523 1.530 1.538 1.546 1.553 1.561 1.569 1.577 1.585 

Ημερήσιοι Φόρτοι Αιχμής              

επιβάτες 3.354 3.371 3.388 3.405 3.422 3.439 3.456 3.473 3.491 3.508 3.526 3.543 3.561 

οχήματα 60 60 60 61 61 61 62 62 62 62 63 63 63 

Ημερήσιοι Φόρτοι Αιχμής στην κατεύθυνση αιχμής              

επιβάτες 1677 1685 1694 1702 1711 1719 1728 1737 1745 1754 1763 1772 1781 

οχήματα 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 32 32 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΣΕΝΑΡΙΟ                         
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Ετήσια επιβατική διακίνηση 260.204 262.176 264.165 266.171 268.194 270.234 272.291 274.365 276.457 278.566 280.693 282.838 285.002 

Ετήσια διακίνηση οχημάτων 4.631 4.666 4.702 4.737 4.773 4.810 4.846 4.883 4.921 4.958 4.996 5.034 5.073 

Μηνιαίοι Φόρτοι Αιχμής                         

επιβάτες 86.648 87.305 87.967 88.635 89.309 89.988 90.673 91.363 92.060 92.762 93.471 94.185 94.906 

οχήματα 1.542 1.554 1.566 1.578 1.590 1.602 1.614 1.626 1.639 1.651 1.664 1.676 1.689 

Ημερήσιοι Φόρτοι Αιχμής                         

επιβάτες 3.466 3.492 3.519 3.545 3.572 3.600 3.627 3.655 3.682 3.710 3.739 3.767 3.796 

οχήματα 62 62 63 63 64 64 65 65 66 66 67 67 68 

Ημερήσιοι Φόρτοι Αιχμής στην κατεύθυνση αιχμής                         

επιβάτες 1.733 1.746 1.759 1.773 1.786 1.800 1.813 1.827 1.841 1.855 1.869 1.884 1.898 

οχήματα 31 31 31 32 32 32 32 33 33 33 33 34 34 
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5.7.2 Πρόβλεψη διακίνησης γενικού φορτίου 

 

Η διακίνηση γενικού φορτίου από τον λιμένα Χίου προβλέπεται ότι θα συνεχίσει να 

εμφανίζει διακυμάνσεις, πιθανόν γύρω από έναν κατά τι υψηλότερο ετήσιο μέσο όρο σε 

σχέση με σήμερα, δεν προβλέπεται όμως να παρουσιάσει μεγάλη μεταβολή, δεδομένου 

ότι δεν προβλέπεται σημαντική διαφοροποίηση δραστηριοτήτων, τουλάχιστον τέτοια 

που να οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση της ζήτησης των διαφόρων κατηγοριών 

μεταφερόμενων φορτίων. 

Η διακίνηση καυσίμων με δεξαμενόπλοια αναμένεται να παρουσιάσει μικρή μόνο αύξηση, 

ως αποτέλεσμα της αυξημένης ζήτησης για την κίνηση οχημάτων.  

Η διακίνηση οικοδομικών υλικών πιθανόν άμεσα να παρουσιάσει ύφεση - λόγω της 

οικονομικής κρίσης - η οποία πιθανόν θα αντιστραφεί με την υπέρβαση της κρίσης και 

την ανάκαμψη της οικοδομικής δραστηριότητας, και, μακροπρόθεσμα μπορεί να αποτελεί 

τη σημαντικότερη αιτία αύξησης της διακίνησης γενικού φορτίου. 

Οι υπόλοιπες δραστηριότητες που αφορούν τη διακίνηση γενικού φορτίου εκτιμάται ότι 

θα κινηθούν στα σημερινά επίπεδα. 

Σε κάθε περίπτωση, τυχόν αύξηση (με δεδομένο ότι οι τρέχουσες καταναλωτικές 

ανάγκες καλύπτονται καθ’ όλο το έτος με μεταφορά Ro – Ro), δεν αναμένεται να 

μεταφραστεί σε αξιόλογη μεταβολή της κίνησης πλοίων γενικού φορτίου στον λιμένα, 

δεδομένου ότι μπορεί να απορροφηθεί από αύξηση του φορτίου που μεταφέρεται ανά 

κατάπλου (με αύξηση του βαθμού πλήρωσης του πλοίου ή με απλή αύξηση του μέρους 

του φορτίου του πλοίου που προορίζεται για τη Χίο). 

 

5.7.3 Πρόβλεψη κίνησης κρουαζιερόπλοιων 

 

Η ναυτιλιακή αγορά δεν αναμένει σημαντική μεταβολή της κίνησης για τον 

βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα η εξέλιξη της κίνησης Κ/Ζ 

στη Χίο θα εξαρτηθεί από τις γενικότερες τάσεις της αγοράς στο Αιγαίο. Είναι προφανές 

ότι οποιαδήποτε σημαντική μεταβολή της θα επηρεάσει σε ένα βαθμό και τη Χίο.  
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Αν και είναι κοινή πεποίθηση μεταξύ των παραγόντων της ναυτιλιακής αγοράς της νήσου 

ότι η σχετική θέση της στην αγορά της κρουαζιέρας στο Αιγαίο δεν θα μεταβληθεί 

σημαντικά, (παρά το γεγονός ότι ο λιμένας μπορεί να φιλοξενήσει χωρίς προβλήματα Κ/Ζ 

έως 190m περίπου) και, ότι την κυρίαρχη θέση στην αγορά αυτή θα εξακολουθήσουν να 

κατέχουν τα νησιά που και σήμερα προσελκύουν το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης, 

αναγνωρίζονται περιθώρια αύξησης της διακίνησης κρουαζιέρας σε σχέση με τη 

σημερινή, τα οποία προφανώς συνδέονται με τη συνολική προοπτική θετικής εξέλιξης 

του κλάδου στο Αιγαίο. Μακροπρόθεσμα, θεωρείται ρεαλιστικός στόχος η αύξηση του 

αριθμού των κατάπλων στην τάξη των 100 ετησίως (υπερδιπλασιασμός σε σχέση με 

τους κατάπλους 2014, 2015) και η αύξηση του αριθμού των επισκεπτών στην τάξη των 

40.000 ετησίως. 

 

5.8 Αξιολόγηση οικονομικών συνθηκών & Επισφαλειών 

 

Τα μοναδικά στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

που παραχωρήθηκαν στον μελετητή προέρχονται από τον Ισολογισμό του έτους 2012. 

Λόγω της έλλειψης συγκρίσιμων στοιχείων μιας χρονοσειράς, δεν είναι δυνατή η 

αποτίμηση και αξιολόγηση των οικονομικών συνθηκών για τους λιμένες ενδιαφέροντος 

της παρούσας μελέτης. 

 

5.9 Αξιολόγηση υποδομών (λιμενικών, συγκοινωνιακών, κτιριακών κλπ) και 

εξοπλισμού σε σχέση με τις προβλέψεις - Δυναμικότητα υφιστάμενου 

λιμένα – Δυνατότητα συμπληρωματικής λειτουργίας λιμένα με άλλους 

λιμένες (π.χ. σύστημα λιμένων Αττικής) 

 

5.9.1 Λιμενικές υποδομές 

 

Ο λιμένας Χίου παρ’ ότι διαθέτει ικανοποιητικά μήκη κρηπιδωμάτων για την εξυπηρέτηση 

της ακτοπλοϊκής κίνησης, ωστόσο η απουσία διαθέσιμων χερσαίων χώρων περιορίζει 
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σημαντικά τη δυναμικότητα του λιμένα. Ειδικότερα, στα δυτικά κρηπιδώματα του λιμένα, 

τα οποία εκτείνονται παράλληλα με την παραλιακή Λεωφόρο Αιγαίου, οι διαθέσιμοι 

χερσαίοι χώροι όπισθεν των υφιστάμενων ανωδομών έχουν εύρος μόλις 3,5 m, με 

αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εξυπηρέτηση/φορτοεκφόρτωση μεγάλων Ε/Γ – Ο/Γ 

και κρουαζιερόπλοιων με ασφάλεια και χωρίς να προκληθούν σοβαρά κυκλοφοριακά 

προβλήματα στην πόλη της Χίου. Συνεπώς, τα δυτικά κρηπιδώματα, με μήκος που 

ξεπερνά τα 500 m εξυπηρετούν αποκλειστικά μικρά σκάφη αναψυχής ή σκάφη του 

λιμενικού.  

Η εξυπηρέτηση της ακτοπλοΐας πραγματοποιείται μέσω των βορείων κρηπιδωμάτων 

όπου επίσης τα ωφέλιμα βάθη είναι επαρκή ενώ, αν και περιορισμένη, η έκταση της 

χερσαίας ζώνης είναι μεγαλύτερη. Η παράλληλη χρήση των κρηπιδωμάτων από Ε/Γ – 

Ο/Γ ή εμπορικά πλοία χωρίς διακριτές χρήσεις, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα 

ασφαλείας κατά την φορτοεκφόρτωσή τους. 

Στα ανατολικά κρηπιδώματα τα ωφέλιμα βάθη είναι μικρά με αποτέλεσμα να καθίσταται 

αδύνατη η εξυπηρέτηση της ακτοπλοΐας, πλην των μικρότερων ημερόπλοιων που 

συνδέουν το λιμάνι της Χίου με το γειτονικό λιμάνι του Τσεσμέ. Το ίδιο ισχύει και για τα 

νότια κρηπιδώματα, όπου εξυπηρετείται αποκλειστικά περιορισμένος αριθμός σκαφών 

αναψυχής και ιστιοφόρων, εξαιτίας και της απουσίας βασικών υποδομών. 

Παρ’ ότι η είσοδος της λιμενολεκάνης είναι στραμμένη προς Ν-ΝΑ, όπου τα αναπτύγματα 

πελάγους είναι σχετικά μικρά, ωστόσο παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα κυματικής 

διαταραχής από τους εισερχόμενους νότιους και νοτιοανατολικούς κυματισμούς, 

ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή περίοδο όπου οι συχνότητες των συγκεκριμένων 

διευθύνσεων εμφανίζονται αυξημένες. Το πρόβλημα επιτείνεται από τις περιμετρικές 

κρηπιδώσεις του λιμένα, που έχουν ως αποτέλεσμα την ανάκλαση των εισερχόμενων 

κυματισμών στα κατακόρυφα μέτωπα με αποτέλεσμα να μην εξασφαλίζονται συνθήκες 

ασφαλούς αγκυροβολίου. 

Τέλος, σημαντικά προβλήματα προκύπτουν κατά την προσέγγιση και τη διαδικασία των 

ελιγμών πλοίων με μεγάλο βύθισμα εξαιτίας των μικρών ωφέλιμων βαθών στο κεντρικό-

προς νότο τμήμα της λιμενολεκάνης. 
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5.9.2 Συγκοινωνιακές υποδομές 

 

Σύμφωνα με τη μελέτη «Επικαιροποίηση στοιχείων κυκλοφοριακής μελέτης Χίου» (2007) 

προκύπτει ότι το κέντρο της πόλης της Χίου παρουσιάζει χαρακτηριστική ανεπάρκεια 

κυκλοφοριακής ικανότητας, που οφείλεται σε ανεπάρκεια πλάτους δρόμων, πολλά 

αδιέξοδα και σε ανεπαρκή χάραξη για ανάπτυξη λογικών ταχυτήτων.  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στα προηγούμενα η λειτουργία του λιμανιού της Χίου, 

προκαλεί επίσης κυκλοφοριακά προβλήματα στο κέντρο της πόλης της Χίου, τα οποία 

είναι: 

 Κατά την άφιξη των Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων επιβαρύνεται δραματικά η κυκλοφορία της 

πόλης και ειδικότερα στις κεντρικές οδούς : Λ. Αιγαίου, Κανάρη και Ελ. Βενιζέλου. 

 Πριν από την άφιξη των πλοίων οι ανάγκες σε χώρους αναμονής των προς 

επιβίβαση οχημάτων είναι πολύ μεγαλύτερες από τον διαθέσιμο χώρο στον 

χερσαίο χώρο του λιμένα της Χίου. 

 Ο χώρος ελιγμών των επι/αποβιβαζομένων οχημάτων, είναι ανεπαρκής με 

αποτέλεσμα οι αναγκαίοι ελιγμοί να μην γίνονται εντός του περιφραγμένου 

(χερσαίου)χώρου του λιμένα αλλά στο όμορο αστικό οδικό δίκτυο της πόλης. 

 

Για τους λόγους αυτούς η μελέτη, προτείνει δύο εναλλακτικές λύσεις, με καθαρώς 

κυκλοφοριακά κριτήρια (και μόνον) για την ανακούφιση της κυκλοφορίας στο παραπάνω 

νευραλγικό τμήμα του κέντρου της πόλης: 

α. Τη – συζητούμενη ήδη από την εποχή εκπόνησής της – κατασκευή νέου λιμένα στην 

περιοχή του αεροδρομίου. Η λύση αυτή θεωρείται κυκλοφοριακά ιδανική για την πόλη, 

αφού θα απαλλάξει την πόλη από τη διερχόμενη από τον νότο κυκλοφορία.  

β. Τη μετάθεση της θέσης προσέγγισης των πλοίων στο νότιο ή νοτιοανατολικό τμήμα 

του σημερινού λιμένα. Και η θέση αυτή θα απάλλασσε το κεντρικό τμήμα της πόλης από 

την από νότο “διερχόμενη” κυκλοφορία. 

Επισημαίνεται και πάλι ότι οι παραπάνω δύο προτάσεις στηρίζονται αποκλειστικά και 

μόνο σε κυκλοφοριακά κριτήρια και δεν λαμβάνουν υπόψη τους άλλα συναφή κριτήρια. 

Η εκτίμηση του μελετητή της παρούσας μελέτης σχετικά με την ικανότητα του 

υφιστάμενου δικτύου να εξυπηρετήσει την λειτουργία του λιμένα ταυτίζεται με την 
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εκτίμηση της κυκλοφοριακής μελέτης. Η λειτουργία του λιμένα συμπίπτει κυκλοφοριακά 

με τις κεντρικές λειτουργίες της πόλης, χωρίς δυνατότητα διαχωρισμού, φαινόμενο που 

γίνεται εξαιρετικά έντονο κατά τη διάρκεια των θερινών αιχμών.  

Το υφιστάμενο οδικό δίκτυο δεν παρέχει εναλλακτικές λύσεις για την εξυπηρέτηση των 

αναγκών της λιμενικής λειτουργίας, δεν είναι επεκτάσιμο, ούτε προσφέρεται για 

αναδιοργάνωση ώστε να εξασφαλιστεί πρόσθετη χωρητικότητα. 

Τούτων δεδομένων, οποιοδήποτε μελλοντικό σχέδιο λιμενικής οργάνωσης και επέκτασης 

της υποδομής, πρέπει, από άποψη κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης, να συσχετιστεί 

οπωσδήποτε με την ολοκλήρωση της περιμετρικής οδού της πόλης. 

Ο λιμένας Μεστών δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα προσπέλασης, τουλάχιστον ενόσω η 

λειτουργία του διατηρείται στα σημερινά επίπεδα. Τυχόν αναβάθμισή του για 

εξυπηρέτηση τακτικών ακτοπλοϊκών δρομολογίων, είναι πιθανό να συνοδευτεί από 

προβλήματα προσπέλασης που θα προκληθούν στο επαρχιακό δίκτυο, το οποίο θα 

επιβαρυνθεί από τη λιμενική λειτουργία. 

Για τους υπόλοιπους λιμένες μελέτης, ο μελετητής θεωρεί ότι δεν τίθεται ζήτημα 

αξιολόγησης της συγκοινωνιακής σύνδεσης, δεδομένου ότι πρόεκιται για εγκαταστάσεις 

που λειτουργούν εντός μικρών οικισμών και παρουσιάζουν μικρούς φόρτους με τοπικό 

προορισμό. 

 

5.9.3 Κτιριακές υποδομές 

 

Η περιοχή του λιμανιού αντιμετωπίζει προβλήματα υποβάθμισης εξαιτίας των 

κυκλοφοριακών προβλημάτων που παρουσιάζονται, της έλλειψης κοινοχρήστων 

διαμορφωμένων χώρων, της ελλιπής παρουσίας χώρων πρασίνου, των 

εγκαταλελειμμένων παλαιών κτισμάτων. Παρόλα αυτά, η κυκλική διάταξή του λιμένα και 

τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά των περισσότερων κτισμάτων που το 

πλαισιώνουν προσδίδουν τελικά μια ενδιαφέρουσα εικόνα στο παραθαλάσσιο μέτωπο. 

Όσον αφορά τις κτιριακές υποδομές του λιμένα, σε γενικές γραμμές χρίζουν 

αναβάθμισης και αξιοποίησης δεδομένης τόσο της υφιστάμενης κατάστασης τους όσο και 

των προβλέψεων σχετικά με την δυναμικότητα του λιμένα. Αναλυτικότερα: το κτίριο της 

αίθουσας επιβατών εξωτερικού – τελωνείο, το οποίο αποτελεί το χώρο υποδοχής των 
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τουριστών από το εξωτερικό έκτασης 290τμ., κρίνεται ανεπαρκές να εξυπηρετήσει 

μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Δίπλα του το κτίριο της παλαιάς ιχθυόσκαλας, σημαντικής 

έκτασης (438τμ.), είναι εγκαταλελειμμένο και παραμένει αναξιοποίητο παρά την 

σημαντική θέση του και τις διάφορες σκέψεις περί διαμόρφωσής του ως εμπορικού 

χώρου (ΚΑΕ). Ο μεγάλος λευκός όγκος του κτιρίου του Λιμεναρχείου που δεσπόζει στη 

γωνία της οδού Νεωρίων, δεν παρουσιάζει κάποιο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον και ο 

περιβάλλον χώρος είναι ανοργάνωτος και κατά συνέπεια χρήζει αισθητικής αναβάθμισης 

και ανασχεδιασμού. Τέλος, στην περιοχή νότια του λιμένα βρίσκονται οι 

εγκαταλελειμμένες και αναξιοποίητες πλέον πρώην εγκαταστάσεις του ΝΟΧ. Κρίνεται 

αναγκαία η νομιμοποίηση, ανακατασκευή και αξιοποίηση του συγκροτήματος, το οποίο 

αν και έχει κριθεί διατηρητέο, διατρέχει το κίνδυνο κατεδάφισης. 

 

5.10 Παρουσίαση πινακοποιημένων αποτελεσμάτων 

 

Τα πινακοποιημένα αποτελέσματα έχουν δοθεί στις επί μέρους ενότητες ανωτέρω.
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6 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΙΜΕΝΑ 

 

Η μελλοντική ανάπτυξη του λιμένα Χίου προσδιορίζεται από την κατασκευή των 

απαραίτητων έργων και υποδομών (λιμενικών, κτιριακών, χερσαίων χώρων κλπ.) σε 

τρεις άξονες: 

 Τη δημιουργία νέου σύγχρονου τουριστικού λιμένα σκαφών αναψυχής στη νότια 

πλευρά της λιμενολεκάνης, η οποία παραμένει πρακτικά αναξιοποίητη, 

παρέμβαση η οποία αναμένεται να συμβάλλει ουσιαστικά στην τόνωση της 

τουριστικής κίνησης στο σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Χίου.  

 Τη δημιουργία σύγχρονης εγκατάστασης εξυπηρέτησης κρουαζιερόπλοιων στο 

βορειοδυτικό τμήμα της λιμενολεκάνης, ώστε να καλυφθεί η διαρκώς αυξανόμενη 

ζήτηση κρουαζιέρας στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον της περιοχής του 

βορειοανατολικού Αιγαίου σε συνδυασμό και με την έντονη τουριστική κίνηση 

στην περιοχή από/προς την Τουρκία. 

 Τη δημιουργία νέας θέσης εξυπηρέτησης Ε/Γ – Ο/Γ πλοίων 

συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων υποδομών, νότια και εξωτερικά της 

υφιστάμενης λιμενολεκάνης, ώστε να αναβαθμιστεί η ακτοπλοϊκή σύνδεση του 

νησιού με τα γειτονικά νησιά και την ηπειρωτική Ελλάδα και να παρέχεται η 

δυνατότητα εξυπηρέτησης μεγάλων και σύγχρονων πλοίων με παράλληλη 

ελάφρυνση του φόρτου της λιμενολεκάνης. 

 

Η ανάπτυξη των ανωτέρω παρεχόμενων υπηρεσιών συνοδεύεται από ένα πλαίσιο 

επεμβάσεων που αποσκοπούν: 

 Στη βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την κατασκευή μόνο 

των απαραίτητων νέων, σύμφωνα με τις σχεδιαζόμενες νέες χρήσεις του λιμένα. 

 Στον επανασχεδιασμό της οδικής σύνδεσης του λιμένα με τον αστικό ιστό, το 

αεροδρόμιο και τις κύριες οδικές αρτηρίες του νησιού, ώστε να προκύψει η 

μικρότερη δυνατή κυκλοφοριακή επιβάρυνση ιδίως στο κέντρο της πόλης της 

Χίου. 

 Στον ασφαλέστερο ελλιμενισμό των εξυπηρετούμενων σκαφών. 
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 Στην αρχιτεκτονική αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου, το οποίο σήμερα 

εμφανίζει ασυνέχεια εξαιτίας της συνύπαρξης κτισμάτων διαφορετικού 

αρχιτεκτονικού λεξιλογίου (χαμηλά διατηρητέα κτίσματα και σύγχρονες 

πολυώροφες κατασκευές), μέσω καθορισμού κατάλληλων όρων δόμησης. 
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7 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

 

O σχεδιασμός των λιμενικών υποδομών στα πλαίσια εκπόνησης του «Στρατηγικού 

Σχεδίου Ανάπτυξης» (Master Plan) υλοποιείται σε προκαταρτικό στάδιο και θα 

οριστικοποιηθεί στο στάδιο εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών, όπως 

παρουσιάζονται στην Ενότητα 7.13.  

 

7.1 Αρχές σχεδιασμού 

 

O λιμένας της Χίου αποτελεί τον κύριο λιμένα επικοινωνίας της νήσου με την ηπειρωτική 

χώρα καθώς και με τα νησιά των Κυκλάδων και του Βορειοανατολικού Αιγαίου, 

εξυπηρετώντας τις ανάγκες της ακτοπλοϊκής σύνδεσης και της διακίνησης των 

εμπορευμάτων. Ο συγκεκριμένος χαρακτήρας αναμένεται να διατηρηθεί και να ενισχυθεί 

παρέχοντας τη δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης μεγαλύτερων πλοίων στις 

προβλεπόμενες θέσεις υποδοχής. 

Επιπρόσθετα, στα πλαίσια του παρόντος περιλαμβάνεται ο προκαταρτικός σχεδιασμός 

των απαραίτητων λιμενικών υποδομών ώστε να  αποτελέσει ο λιμένας πόλο έλξης του 

τουριστικού ενδιαφέροντος με συνακόλουθα θετικά αποτελέσματα στην τοπική 

οικονομία της νήσου. Η δημιουργία αφενός του νέου τουριστικού λιμένα και αφετέρου 

των σύγχρονων εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης κρουαζιερόπλοιων και υδροπλάνων, 

αναμένεται να συμβάλλουν καθοριστικά προς αυτή την κατεύθυνση.  

 

7.2 Πλοία σχεδιασμού ανάλογα με το χαρακτήρα του λιμένα 

 

Η κύρια δραστηριότητα του λιμένα Χίου αφορά στην ακτοπλοΐα, δηλαδή στη μεταφορά 

επιβατών, οχημάτων και εμπορευμάτων από και προς την ηπειρωτική χώρα και τα 

γειτονικά νησιά. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο του λιμένα κατόπιν της 

εξέτασης εναλλακτικών διατάξεων, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη συνέχεια, 

προβλέπεται η ανάπτυξη της κρουαζιέρας με τη δημιουργία σύγχρονης εγκατάστασης 
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εξυπηρέτησης κρουαζιερόπλοιων στο βορειοδυτικό τμήμα της λιμενολεκάνης καθώς και η 

δημιουργία σύγχρονου τουριστικού λιμένα στο νότιο τμήμα της λιμενολεκάνης. 

Για τον καταρχήν σχεδιασμό των λιμενικών έργων λαμβάνονται χαρακτηριστικά πλοίων 

σύμφωνα με τις επί μέρους σχεδιαζόμενες χρήσεις του λιμένα: 

 Σκάφη ακτοπλοΐας: Για την εξυπηρέτηση της ακτοπλοΐας λαμβάνεται Ε/Γ – Ο/Γ 

πλοίο με τα εξής χαρακτηριστικά: L (μήκος) = 192,5m, Dr=7,2m, τα οποία 

αποτελούν τα μέγιστα χαρακτηριστικά πλοίου που εξυπηρετείται σήμερα στο 

λιμένα Χίου. 

 Κρουαζιερόπλοια: Για τη νέα εγκατάσταση εξυπηρέτησης Κ/Ζ πλοίων λαμβάνεται 

πλοίο με τα μέγιστα χαρακτηριστικά που ελήφθησαν για την εξυπηρέτηση της 

ακτοπλοΐας, ήτοι: L (μήκος) = 192,5m, Dr=7,2m. 

 Τουριστικά σκάφη: Για το σχεδιασμό των προτεινόμενων έργων και 

εγκαταστάσεων λαμβάνονται τρεις βασικές κατηγορίες μηχανοκίνητων και 

ιστιοφόρων σκαφών, ήτοι 10 έως 12m, 12 έως 15m και 15-20m με βάση τα 

στοιχεία της σημερινής ζήτησης αλλά και με εκτίμηση για αύξηση του μεγέθους 

των σκαφών σε ορίζοντα 25ετίας καθώς και τις διεθνείς συστάσεις της PIANC 

(Permanent International Association of Navigational Congresses), Final Report 

of “International Commission For Sport and Pleasure Navigation”). Η 

χωρητικότητα του τουριστικού λιμένα ανέρχεται στα 369 σκάφη. 

 

7.3 Παράμετροι σχεδιασμού και παραδοχές μελλοντικής εξέλιξης κίνησης 

 

Στην Ενότητα 5.7 παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία και οι παραδοχές που 

ελήφθησαν υπόψη προκειμένου να εκτιμηθεί η εξέλιξη της ακτοπλοϊκής κίνησης σε 

χρονικό βάθος είκοσι πέντε (25) ετών. Από την αξιολόγηση και επεξεργασία των 

στοιχείων της υφιστάμενης κίνησης, προκύπτουν τα συνοπτικά στοιχεία που 

παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακας 7-1 σύμφωνα με το εξετασθέν Ενδιάμεσο 

Σενάριο. 
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Πίνακας 7-1: Υφιστάμενη κίνηση λιμένα και πρόβλεψη 25-ετίας 

Περιγραφή δραστηριότητας 

λιμένα 

Υφιστάμενη 

Κατάσταση 

Πρόβλεψη 25-ετίας 

Επιβατική Κίνηση 427.308 574.714 

Κίνηση Ι.Χ. 44.826 60.290 

Φορτηγά Οχήματα 13.487 18.140 

Δίκυκλα 15.196 20.439 

 

7.4 Τεκμηρίωση του «τύπου» των έργων με συγκριτική αξιολόγηση των 

εναλλακτικών λύσεων 

 

Τα προτεινόμενα λιμενικά έργα που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο του παρόντος 

σχετίζονται με τη βελτίωση των υποδομών της ακτοπλοΐας, τη σχεδιαζόμενη νέα χρήση 

της κρουαζιέρας, τη δημιουργία νέου τουριστικού λιμένα, την εγκατάσταση της εξέδρας 

εξυπηρέτησης υδροπλάνου και την ενίσχυση της εξωτερικής θωράκισης του βόρειου 

λιμενοβραχίονα. 

Ειδικότερα, η κατασκευή των κρηπιδοτοίχων προς εξυπηρέτηση των σκαφών της 

ακτοπλοΐας και των κρουαζιερόπλοιων προβλέπεται να υλοποιηθεί από 

προκατασκευασμένα κυψελωτά κιβώτια εξ’ οπλισμένου σκυροδέματος (caissons). Τα εν 

λόγω κιβώτια είναι συνήθως ορθογωνικής διατομής με ευμεγέθη κενά τα οποία 

πληρώνονται από άμμο, κροκάλες ή και σκυρόδεμα. Ο βαθμός πλήρωσης του κυψελών 

εξαρτάται από τις αναπτυσσόμενες τάσεις έδρασης και τις οριζόντιες σεισμικές δυνάμεις. 

Ο συγκεκριμένος τύπος έργου πλεονεκτεί έναντι της συμβατικής κατασκευής 

κρηπιδοτοίχου από προκατασκευασμένους τεχνητούς ογκολίθους στις περιπτώσεις όπου 

υπάρχει απαίτηση για μεγαλύτερα ωφέλιμα βάθη έμπροσθεν αυτού. Αντίστοιχα τα 

παραλιακά κρηπιδώματα μικρότερου ωφέλιμου βάθους στην περιοχή όπου χωροθετείται 

η εξυπηρέτηση της ακτοπλοΐας σχεδιάζονται με προκατασκευασμένους τεχνητούς 

ογκολίθους. 

Για την επιλογή του βέλτιστου τύπου έργου στα πλαίσια της δημιουργίας του 

τουριστικού λιμένα, λήφθηκε υπόψη η αυξημένη κυματική διαταραχή που παρατηρείται 

στη νότια πλευρά της λιμενολεκάνης από την ανάκλαση των κυματισμών στα 
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περιμετρικά κρηπιδώματα. Συνεπώς, οι εξωτερικοί μώλοι του τουριστικού λιμένα 

δομούνται εκ τεχνητών προκατασκευασμένων ογκολίθων, ενώ η προσήνεμη πλευρά 

τους περί της ισάλου διαμορφώνεται εκ φυσικών ογκολίθων για την απορρόφηση της 

προσπίπτουσας κυματικής δράσης. Για την εξυπηρέτηση των σκαφών στο εσωτερικό του 

τουριστικού λιμένα επιλέγεται η εγκατάσταση πλωτών προβλητών έναντι σταθερών 

κατασκευών είτε εκ σκυροδέματος είτε επί πασσάλων καθότι: (α) δεν απαιτούνται 

μεγάλου εύρους εκσκαφές, (β) η προμήθεια και τοποθέτησή τους υλοποιείται σε 

σύντομο χρόνο με τη χρήση απλού λιμενικού εξοπλισμού, (γ) αποτελεί την πλέον 

οικονομική λύση, ενώ (δ) παρέχεται η δυνατότητα άρσης και επανεγκατάστασής τους σε 

μεταγενέστερο χρόνο και νέα θέση. Σημειώνεται ότι οι δύο τύποι έργων είναι ισοδύναμοι 

από άποψη χωρητικότητας καθώς αμφότεροι παρέχουν τη δυνατότητα αμφίπλευρης 

πρόσδεσης. 

Η εξέδρα για την εξυπηρέτηση του υδροπλάνου διαμορφώνεται ως πλωτή κατασκευή, 

ώστε να παρέχεται ευελιξία ως προς τη θέση και τη μονιμότητα της κατασκευής. 

Η ενίσχυση της εξωτερικής θωράκισης του βόρειου λιμενοβραχίονα θα υλοποιηθεί με τη 

χρήση φυσικών ογκολίθων κατάλληλου ατομικού βάρους, οι οποίοι θα εξορυχθούν από 

νομίμως λειτουργούσα λατομική εγκατάσταση. 

 

7.5 Διερεύνηση της διαθεσιμότητας των υλικών στην περιοχή του έργου 

 

Η προμήθεια αδρανών υλικών, λιθορριπών και φυσικών ογκολίθων θα υλοποιηθεί από 

νομίμως υφιστάμενα λατομεία της ευρύτερης περιοχής με εγκεκριμένους 

περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ενδεικτικός κατάλογος 

των υφιστάμενων λειτουργούντων λατομείων αδρανών υλικών στην ευρύτερη περιοχή 

των σχεδιαζόμενων έργων, όπως αντλούνται από τη διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας (www.latomet.gr). 

 

 Ι.Α. ΖΑΝΝΑΡΑΣ ΑΤΒΕΕ, θέση ΤΟΥΜΠΕΣ 

 Ν. ΒΑΛΑΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., θέση ΛΙΚΟΥΡΙ 

 ΛΑΤΩ Ε.Π.Ε., εντός λατομικής Περιοχής ΤΑΥΡΟΣ, θέση ΣΤΕΝΟΧΩΝΗ 

 ΧΙΟΣ ΜΠΕΤΟΝ Ε.Π.Ε., θέση ΤΑΥΡΟΣ 

http://www.latomet.gr/
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 Ι. ΜΟΓΙΑΣ, θέση ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΙ 

 

7.6 Διερεύνηση για τους περιορισμούς που έχουν τεθεί από τυχόν 

υπάρχουσες περιβαλλοντικές, αρχαιολογικές και θεσμικές δεσμεύσεις 

για την περιοχή των έργων 

 

Στο παρόν κεφάλαιο εντοπίζονται οι περιορισμοί που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη 

εγγύτητα με τη περιοχή του λιμένα Χίου και οι οποίοι λήφθηκαν υπόψη κατά το 

σχεδιασμό των προτεινόμενων παρεμβάσεων. 

Ειδικότερα, εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα, νότια της παλαιάς ιχθυόσκαλας και στη 

ρίζα του βόρειου λιμενοβραχίονα εντοπίζεται το «Μνημείο Μπούρτζι», συνολικής 

επιφάνειας 360m2. Πρόκειται για φρούριο κατασκευασμένο επί Τουρκοκρατίας που 

προέκυψε από τη μετατροπή πετρόκτιστου φάρου του 15ου αιώνα. 

Νοτιοδυτικά του μνημείου και βρίσκονται οι «Ναυτώνες» ή «υγειονομείο», το οποίο 

αποτελεί ισόγειο κτίριο με κεραμοσκεπή από κεραμίδια βυζαντινού τύπου επιφάνειας 

148τ.μ.. Έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο συμπεριλαμβανομένου του περιβάλλοντος 

χώρου του, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1147Δ – 23/11/1987 και στεγάζει επιχειρήσεις 

υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

Νότια του λιμένα και εντός της περιοχής προσχώσεων της χερσαίας ζώνης, στην περιοχή 

Μπέλα Βίστα εντοπίζεται εγκαταλελειμμένο κτίριο που στέγαζε κατά το παρελθόν το 

Ναυτικό Όμιλο Χίου (ΝΟΧ). Σχεδιάστηκε το 1968 και έχει κριθεί διατηρητέο σύμφωνα με 

το ΦΕΚ 133 – 3/6/2011, ενώ εκκρεμεί η νομιμοποίησή του. 

Δυτικά του λιμένα βρίσκεται το Κάστρο της Χίου το οποίο έχει ανακηρυχθεί 

αρχαιολογικός και ιστορικός χώρος σύμφωνα με το Π.Δ. 30-10-1924 (ΦΕΚ 279Α – 

6/11/1924), ενώ παράλληλα έχει καθορισθεί η προστασία του περιβάλλοντος χώρου του 

με βάση το ΦΕΚ 1473Β – 29/10/2001 (ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/ ΚΗΡ/Φ28/46323/ 

1518/16-10-2001). 

Ο λιμένας Χίου βρίσκεται σε επαρκή απόσταση από τις πέντε οριοθετημένες περιοχής του 

Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 που απαντώνται κυρίως στο βόρειο 

τμήμα της νήσου, από τα οριοθετημένα καταφύγια άγριας ζωής καθώς και από τα 



Γενικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένων Χίου, Μεστών, Λημνιών, Ψαρών και Οινουσσών 

Τεχνική Έκθεση Α’ και Β’ Σταδίου 

 

165 

 

χαρακτηρισμένα ως «τοπία ιδιαίτερα φυσικού κάλλους» και παρουσιάζονται αναλυτικά 

στην Ενότητα 4.5.7.. 

 

7.7 Αναφορά σε κώδικες, κανονισμούς και συστάσεις που λαμβάνονται 

υπόψη στο σχεδιασμό των έργων 

 

Κανονισμοί κώδικες και συστάσεις που λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό των λιμενικών 

έργων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 

 Διεθνείς Συστάσεις PIANC (Permanent International Association of Navigation 

Congresses):  

 BS 6349 Part 1-6: Code of Practice for maritime structures, BS 8002: “Earth 

Retaining Structures”, 1994, BS 6349-Maritime Structures 

 ROM 0.2-90 Spanish Standard “Actions in the Design of Maritime and Harbour 

Works”  

 Shore Protection Manual , US Army Corps of Engineers, 1984 

 CIRIA, CUR, CETMEF, C683, (2007). The Rock Manual. The use of rock in 

hydraulic engineering (2nd edition) 

 Coastal Engineering Manual (CEM, 2008, Part Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV, V, VI) 

 Recommendations of the Committee Waterfront Structures – EAU 2004  

 ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΕΤΕΠ) 

 

Τα μελετώμενα κτιριακά έργα λαμβάνουν υπόψη, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, και 

τους παρακάτω ειδικούς κανονισμούς και αποφάσεις: 

 Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/9-4-2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» 

 Ν.1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/18-12-1985) «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/13-06-2000) 

«Τροποποίηση διατάξεων του Ν1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και 

άλλες πολεοδομικές ρυθμίσεις» 

 Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/16-10-1986) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος» 

 Απόφαση αρ. 3046/304/30-01-1988 (ΦΕΚ 59/Δ/03-02-1989) «Κτιριοδομικός 

Κανονισμός», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση 49977/3068/1989 
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 Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α/17-02-1988) «Κανονισμός Πυροπροστασίας των 

Κτιρίων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 

 Ν.3316/05 (ΦΕΚ 42/Α/22-2-05) «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων 

εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» 

 Ν.1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/29-02-1984) «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων» όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α/31-08-

1994) και τον Ν3316/05 (ΦΕΚ 42/Α/22-2-05) 

 Π.Δ. 609/85Μ (ΦΕΚ 223/Α/31-12-1994) «Κατασκευή των Δημοσίων Έργων» 

 Ν.3263/2004 (ΦΕΚ 179/Α/28-09-2004) «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης 

δημοσίων έργων και συναφείς διατάξεις» 

 Εγκύκλιος αρ. πρωτ.ΔΙΑΔΠ/26534/02-12-1996 «Εξασφάλιση πρόσβασης 

εμποδιζόμενων ατόμων - εφαρμογή των Οδηγιών Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ γιά 

την άρση των αρχιτεκτονικών εμποδίων» 

 Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212/Α/29-08-1996) «Ελάχιστες Προδιαγραφές ασφαλείας 

και υγείας» που πρέπει να εφαρμόζονται σε προσωρινά ή κινητά εργοτάξια 

σύμφωνα με την 92/57/EEC οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 Όλες οι σχετικές διατάξεις, εγκύκλιοι και αποφάσεις που δεν αναφέρονται 

παραπάνω αλλά έχουν άμεση σχέση με τη μελέτη. 

 ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΕΤΕΠ) 

 Άρθρο 28 του Ν.2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/13-06-2000) «Ειδικές ρυθμίσεις για την 

εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες» 

 ΥΑ 52907 (ΦΕΚ 2621/Β/31-12-2009) «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση 

ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται 

για την κυκλοφορία των πεζών» 

 

Κατά την εκπόνηση των μελετών, των Η/Μ έργων θα ληφθούν υπ’ όψη νόμοι, 

διατάγματα, εγκύκλιοι, αποφάσεις, κανονισμοί, κλπ. του ελληνικού κράτους, όπως 

ισχύουν σήμερα, καθώς και διεθνούς κύρους κανονισμοί και προτυποποιήσεις ξένων 

κρατών. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται: 

 ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΕΤΕΠ) 

 ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΝΔ 8/ΦΕΚ Α 124/09.06.73 
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 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν/4067/ΦΕΚ Α 79/9.4.2012 

 ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.1577/ΦΕΚ Α 210/18.12.1985 

 Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων Π.Δ. 71/17-2-88 ΦΕΚ Α 32 και οι μετέπειτα 

συμπληρώσεις του  

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΕ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)  

 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) 

 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (DΙΝ) 

 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (VDΕ) 

 ΝΑΤΙΟΝΑL STANDARD PLUMBING CODE (ΝSPC) 

 NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (NFPA) 

 INTERNATIONAL ELECTRONICAL COMMISION (IEC) 

 INTERNATIONAL COMMISSION ON RULES FOR THE APPROVAL OF ELECTRICAL 

EQUIPMENT (CEE) 

 COMMITE CONSULTATIF INTERNATIONAL TELEGRAPHIQHE ET TELEPHONIQUE 

(CCITT) 

 INTERNATIONAL STANDARDS ORGANIZATION (ISO) 

 Πρότυπα CIE -129 GUIDE FOR LIGHTING EXTERIOR WORKING AREAS  

 ΕΛΟΤ ΕΝ 12464.02 

 

7.8 Αναφορά σε παραμέτρους σχεδιασμού (φορτία σχεδιασμού, 

χαρακτηριστικά πλοίων σχεδιασμού κλπ.) των έργων , όπως αυτά 

προκύπτουν από τα συλλεχθέντα στοιχεία 

 

Δεν λαμβάνονται υπόψη ειδικές παράμετροι σχεδιασμού στα πλαίσια του παρόντος, 

πέραν όσων αναλυτικά αναφέρονται στις Ενότητες 7.2 και 7.3 σχετικά με τα γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά των πλοίων σχεδιασμού καθώς και την εκτιμώμενη εξέλιξη της 

επιβατικής κίνησης του λιμένα Χίου 
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7.9 Αναφορά σε ενδεχομένως προαπαιτούμενα έργα/παρεμβάσεις για την 

υλοποίηση του Master Plan (π.χ. κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής, 

αυτοκινητοδρόμου, logistics, κέντρο υποστηρικτικών υπηρεσιών κλπ.) 

 

Δεν απαιτούνται τυχόν προαπαιτούμενα έργα για την υλοποίηση του Στρατηγικού 

Σχεδίου Ανάπτυξης του λιμένα, πλην όμως στις επόμενες Ενότητες περιγράφονται 

συνοδές παρεμβάσεις που βελτιστοποιούν το συνολικό σχεδιασμό προς επίτευξη των 

επιδιωκόμενων στόχων του παρόντος.  

 

7.10 Διερεύνηση μηδενικής λύσης και πιθανής αναδιάταξης χρήσεων, 

εγκαταστάσεων και εξοπλισμού με ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή και 

προσθήκες, επισκευές κλπ. Με στόχο τη μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση 

– Λόγοι απόρριψης 

 

Στην παρούσα ενότητα εξετάζεται η δυνατότητα λειτουργίας του λιμένα χωρίς 

πρόσθετες παρεμβάσεις (Μηδενική Λύση) ή τεχνικά έργα. 

Η Μηδενική Λύση αξιολογείται σύμφωνα με τις σχεδιαζόμενες νέες χρήσεις του λιμένα, 

ήτοι της βελτίωσης της ακτοπλοϊκής σύνδεσης, της δυνατότητας εξυπηρέτησης 

κρουαζιερόπλοιων και υδροπλάνων καθώς και τη δημιουργία σύγχρονου τουριστικού 

λιμένα. 

Η εξυπηρέτηση της ακτοπλοΐας στην υφιστάμενη κατάσταση πραγματοποιείται 

αποκλειστικά μέσω των βορείων κρηπιδωμάτων, με συνακόλουθα σοβαρά προβλήματα 

ασφαλείας όταν παραβάλουν περισσότερα του ενός πλοία. Τα μικρά ωφέλιμα βάθη 

έμπροσθεν των εκτενών δυτικών κρηπιδωμάτων δεν επιτρέπουν την παραβολή Ε/Γ –Ο/Γ 

ή κρουαζιερόπλοιων με μεγάλα βυθίσματα. Το ίδιο ισχύει τόσο στα ανατολικά και νότια 

κρηπιδώματα του λιμένα όπου εξυπηρετούνται μικρά σκάφη αναψυχής και ημερόπλοια. 

Η αναβάθμιση συνεπώς της ακτοπλοϊκής σύνδεσης του λιμένα, ήτοι της παράλληλης 

εξυπηρέτησης περισσότερων του ενός Ε/Γ – Ο/Γ πλοίων της ακτοπλοΐας δεν μπορεί να 

υλοποιηθεί άνευ της χωροθέτησης νέας θέσης εξυπηρέτησης Ε/Γ – Ο/Γ πλοίων 

συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων συνοδευτικών τεχνικών έργων. 
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Επιπρόσθετα, στην υφιστάμενη κατάσταση ελλείπει πλήρως οποιαδήποτε λιμενική 

υποδομή προς εξυπηρέτηση της κρουαζιέρας, συνεπώς ο σχεδιασμός νέας σύγχρονης 

εγκατάστασης εξυπηρέτησης των κρουαζιερόπλοιων, η οποία θα ορίζεται διακριτά σε 

σχέση με τις λοιπές χρήσεις του λιμένα καθίσταται απαραίτητη. 

Η υφιστάμενη λιμενική υποδομή στη νότια πλευρά της λιμενολεκάνης επαρκεί για την 

εξυπηρέτηση μικρού αριθμού τουριστικών σκαφών χωρίς δυνατότητα επαύξησης της 

χωρητικότητας αν δεν υλοποιηθούν τεχνικές παρεμβάσεις όπως η εγκατάσταση πλωτών 

στοιχείων προς δημιουργία θέσεων παραβολής και δεν ληφθούν μέτρα προστασίας από 

τους εισερχόμενους εξ ανακλάσεως κυματισμούς λόγω της περιμετρικής κρηπίδωσης της 

λιμενολεκάνης. 

Τέλος, οι υφιστάμενες κτιριακές υποδομές του λιμένα Χίου κρίνονται ως ανεπαρκείς 

προκειμένου να παραλάβουν τις σχεδιαζόμενες νέες χρήσεις του λιμένα και ειδικότερα τις 

χρήσεις της κρουαζιέρας και του νέου τουριστικού λιμένα. 

Από τη συνεξέταση των ανωτέρω προκύπτει ότι η Μηδενική Λύση δεν μπορεί να 

εξυπηρετήσει τις σχεδιαζόμενες νέες χρήσεις του λιμένα και συνεπώς απορρίπτεται. Η 

επιλογή της τελικής λύσης οφείλει ωστόσο να βασισθεί σε τρεις άξονες: 

 Στον εξορθολογισμό της χωροθέτησης των υφιστάμενων χρήσεων του λιμένα. 

 Στη βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων λιμενικών και κτιριακών υποδομών 

του λιμένα. 

 Στην κατασκευή μόνον των απαραίτητων τεχνικών παρεμβάσεων (λιμενικών, 

Η/Μ, κτιριακών και συγκοινωνιακών έργων) με την ελάχιστη δυνατή 

περιβαλλοντική όχληση. 

 

7.11 Εναλλακτικές λύσεις: α) ως προς τη γεωγραφική θέση, β) ως προς την 

οργάνωση των χερσαίων χώρων σε σχέση με εναλλακτικά σενάρια 

δραστηριοτήτων, γ) λόγοι απόρριψης εναλλακτικών λύσεων 

 

Στο πλαίσιο του παρόντος και προ της διερεύνησης των εναλλακτικών λύσεων που 

παρουσιάζονται κάτωθι, εξετάσθηκε η δυνατότητα χωροθέτησης του λιμένα σε νέα θέση 

και σε επαρκή απόσταση από την πόλη της Χίου. Ο εν λόγω έλεγχος υλοποιήθηκε επί τη 
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βάσει της επιθυμητής κυκλοφοριακής αποσυμφόρησης του αστικού ιστού ιδίως κατά 

τους θερινούς μήνες, ο οποίος στην υφιστάμενη κατάσταση γειτνιάζει με το λιμένα. 

Από την εξέταση ενδεικτικών θέσεων βόρεια και νότια του λιμένα προέκυψε ότι 

ενδεχόμενη μεταφορά αυτού θα είχε υψηλό κόστος κατασκευής σε σχέση με το 

συνδυασμό της βέλτιστης αξιοποίησης των υφιστάμενων λιμενικών υποδομών και της 

κατασκευής στοχευμένων τεχνικών παρεμβάσεων, προς εξυπηρέτηση των νέων 

σχεδιαζόμενων χρήσεων. Επιπρόσθετα, η χωροθέτηση του λιμένα σε νέα θέση, υπόκειται 

σε περιορισμούς που τίθενται από τη λειτουργία της υφιστάμενης μαρίνας και του 

υφιστάμενου αλιευτικού καταφυγίου στα βόρεια, καθώς και από την ασφαλή λειτουργία 

του αεροδρομίου της νήσου στα νότια. Τέλος, ενδεχόμενη μεταφορά της θέσης του 

λιμένα ενδέχεται να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην κοινωνική και οικονομική ζωή της 

πόλης του Χίου, η οποία συνδέεται διαχρονικά και άρρηκτα με τις δραστηριότητες που 

αναπτύσσονται πέριξ αυτού. 

Για τους ανωτέρω λόγους η περαιτέρω διερεύνηση χωροθέτησης του λιμένα σε νέα θέση 

απορρίπτεται. Η αντιμετώπιση δε της κυκλοφοριακής συμφόρησης του αστικού ιστού θα 

εξετασθεί με τη βέλτιστη αναδιάταξη των χρήσεων του λιμένα, καθώς και με το 

επανασχεδιασμό της κυκλοφοριακής σύνδεσης αυτού με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο. 

 

7.11.1 Περιγραφή εναλλακτικών λύσεων 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας ενότητας γίνεται διερεύνηση των τριών (3) Εναλλακτικών 

Διατάξεων (Α’, Β’ και Γ’) που εξετάσθηκαν και αφορούν τη χωροθέτηση των νέων 

χρήσεων εντός του λιμένα Χίου.  

Το πλήθος των εναλλακτικών διατάξεων που εξετάζονται προσδιορίζεται από τις 

σχεδιαζόμενες χρήσεις που ορίζονται μονοσήμαντα εντός του λιμένα της Χίου. 

Ειδικότερα, ο νέος τουριστικός λιμένας χωροθετείται στην πρακτικά αναξιοποίητη νότια 

πλευρά της λιμενολεκάνης όπου σήμερα εξυπηρετείται περιορισμένος αριθμός 

τουριστικών σκαφών, ενώ η απαίτηση για εκτεταμένες βυθοκορήσεις είναι περιορισμένη. 

Επιπρόσθετα, η ανάγκη αφενός για αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού δικτύου της 

πόλης και αφετέρου της απρόσκοπτης εξυπηρέτησης της ακτοπλοΐας ως αποτέλεσμα 

πρωτίστως της επάρκειας χερσαίων χώρων, επιβάλλει τη μεταφορά της θέσης αυτής σε 
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νέα η οποία χωροθετείται μονοσήμαντα στη νότια εξωτερική πλευρά του λιμένα. Η 

εξυπηρέτηση των υδροπλάνων χωροθετείται στο σύνολο των εξεταζόμενων λύσεων 

στην υπήνεμη πλευρά του βόρειου λιμενοβραχίονα όπου παρέχεται ευθεία και 

ανεμπόδιστη πρόσβαση των υδροπλάνων σε συνθήκες κυματικής ηρεμίας. Σημειώνεται 

τέλος, ότι η ενίσχυση της εξωτερικής θωράκισης του βόρειου προσήνεμου 

λιμενοβραχίονα περιλαμβάνεται και στις τρεις εξεταζόμενες εναλλακτικές διατάξεις, 

καθότι κρίνεται ως αναγκαίο συνοδό έργο, ανεξάρτητα από την χωροθέτηση των νέων 

χρήσεων. 

Οι εξεταζόμενες θέσεις των σχεδιαζόμενων χρήσεων του λιμένα περιγράφονται 

αναλυτικά κάτωθι: 

 

 Ακτοπλοΐα 

 

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η θέση εξυπηρέτησης της ακτοπλοΐας ορίζεται 

μονοσήμαντα και στις τρεις εξεταζόμενες εναλλακτικές διατάξεις, στη νότια εξωτερική 

πλευρά του λιμένα, όπου προβλέπεται η κατασκευή εγκάρσιου μώλου μήκους 200m και 

πλάτος 10m εξ’ οπλισμένων κυψελωτών κιβωτίων (caissons). Ο σχεδιαζόμενος μώλος 

επιτρέπει δε αφενός την ανεμπόδιστη και ταυτόχρονη εξυπηρέτηση δύο σκαφών για τις 

επικρατέστερες κυματικές συνθήκες και αφετέρου την αμφίπλευρη παραβολή ενός 

σκάφους ανάλογα με την κατεύθυνση των πλέον ισχυρών προσπιπτόντων κυματισμών. 

Το θαλάσσιο μέτωπο των χερσαίων χώρων στην εν λόγω περιοχή διαμορφώνεται με 

εκτενή κρηπιδώματα συνολικού μήκους 403m, εκ των οποίων τα 143m εξ’ οπλισμένων 

κυψελωτών κιβωτίων (caissons) με ωφέλιμο βάθος έμπροσθεν αυτών της τάξεως των -

9m και τα εναπομείναντα 260m εκ τεχνητών ογκολίθων σκυροδέματος με απομειωμένο 

ωφέλιμο βάθος προς εξυπηρέτηση σημαντικού αριθμού σκαφών της ακτοπλοΐας 

μικρότερων διαστάσεων. 

Στην Εναλλακτική Διάταξη Α’ εξετάζεται η ταυτόχρονη εξυπηρέτηση της ακτοπλοΐας και 

της κρουαζιέρας εκατέρωθεν του εγκάρσιου μώλου, ήτοι στη βόρεια και νότια πλευρά 

αυτού αντιστοίχως. Επιπρόσθετα στην εν λόγω διάταξη εξετάζεται η κατασκευή 

κυματοθραύστη εκ φυσικών ογκολίθων μήκους περί των 250m, παράλληλου με το 



Γενικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένων Χίου, Μεστών, Λημνιών, Ψαρών και Οινουσσών 

Τεχνική Έκθεση Α’ και Β’ Σταδίου 

 

172 

 

σχεδιαζόμενο μώλο και σε απόσταση 137m περίπου προς Νότο για την προστασία από 

τους προσπίπτοντες κυματισμούς του ευρύτερου νότιου τομέα. 

Στις Εναλλακτικές Διατάξεις Β’ και Γ’, προβλέπεται η αποκλειστική εξυπηρέτηση της 

ακτοπλοΐας στις δύο θέσεις παραβολής εκατέρωθεν του μώλου χωρίς την απαίτηση 

κατασκευής συνοδού έργου για την προστασία από τους προσπίπτοντες κυματισμούς ως 

εξετάζεται στην Εναλλακτική Διάταξη Α’. 

 

 Τουριστικός λιμένας 

 

Η θέση του τουριστικού λιμένα ορίζεται μονοσήμαντα (Εναλλακτικές Διατάξεις Α’, Β’ και 

Γ’) στην πρακτικά αναξιοποίητη νότια πλευρά της λιμενολεκάνης, όπου απαντώνται και 

τα μικρότερα φυσικά βάθη. 

Ο σχεδιαζόμενος νέος τουριστικός λιμένας προτείνεται να υλοποιηθεί με την κατασκευή 

δύο μώλων εκ τεχνητών ογκολίθων, την εγκατάσταση πλωτών προβλητών καθώς και 

την αξιοποίηση των υφιστάμενων κρηπιδωμάτων στη νότια πλευρά της λιμενολεκάνης. 

Ειδικότερα προβλέπεται η κατασκευή δύο απορροφητικών εκ τεχνητών ογκολίθων 

προβλητών μήκους 184m και 211m αντίστοιχα με δυνατότητα αμφίπλευρης 

εξυπηρέτησης σκαφών. Οι δύο μώλοι σχεδιάζονται απορροφητικοί στην προσήνεμη 

παρειά τους ώστε να απομειώνεται η προσπίπτουσα εξ’ ανακλάσεως κυματική δράση 

λόγω της παρουσίας των περιμετρικών κρηπιδωμάτων. Επιπρόσθετα προβλέπεται η 

εγκατάσταση πέντε (5) επιμέρους πλωτών προβλητών με μήκη 153m, 2x88m, 112m και 

90m. Τέλος, το μήκος των υπό αξιοποίηση κρηπιδωμάτων της νότιας πλευράς της 

λιμενολεκάνης ανέρχεται σε 275m περίπου. 

Μετά την ολοκλήρωση των προτεινόμενων παρεμβάσεων ο συνολικός αριθμός των 

εξυπηρετούντων τουριστικών σκαφών θα ανέρχεται σε 366 σκάφη όπως αναλυτικά 

παρουσιάζονται στον ακόλουθο  
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Πίνακας 7-2: Εξυπηρετούμενα τουριστικά σκάφη –  

Εναλλακτικές Διατάξεις Α, Β και Γ 

Χαρακτηριστικά και αριθμός εξυπηρετούμενων τουριστικών σκαφών 

Μήκος (m) 10<L<12 12<L<15 15<L<20 Σύνολο 

Αριθμός 101 63 205 369 

 

 Κρουαζιέρα  

 

Η σχεδιαζόμενη νέα χρήση της κρουαζιέρας εξετάζεται σε τρεις διαφορετικές θέσεις, 

όπως παρουσιάζεται κάτωθι: 

 

Εναλλακτική Διάταξη Α’ 

Στη συγκεκριμένη διάταξη εξετάζεται η δυνατότητα χωροθέτησης της κρουαζιέρας στη 

βόρεια πλευρά του σχεδιαζόμενου μώλου νότια και εξωτερικά του λιμένα, όπως 

περιγράφηκε ανωτέρω, με παράλληλη λειτουργία των χρήσεων της ακτοπλοΐας και της 

κρουαζιέρας. Η εν λόγω διάταξη δεν απαιτεί την κατασκευή πρόσθετων έργων στο 

εσωτερικό της λιμενολεκάνης, οι σχεδιαζόμενοι χερσαίοι χώροι κρίνονται επαρκείς για 

την εγκατάσταση των απαραίτητων υποδομών, ενώ δεν επιβαρύνεται περαιτέρω η 

κυκλοφοριακή λειτουργία του αστικού ιστού από τα οχήματα που κινούνται προς το 

νότιο τμήμα της νήσου. 

 

Εναλλακτική Διάταξη Β’ 

Στην παρούσα διάταξη εξετάζεται εκ νέου η διακριτή λειτουργία των χρήσεων του λιμένα 

με τη χωροθέτηση της κρουαζιέρας, στην προσήνεμη πλευρά του βόρειου 

λιμενοβραχίονα. Ο εν λόγω σχεδιασμός περιλαμβάνει: 

 Την ανακατασκευή του δευτέρου σκέλους του υφιστάμενου λιμενοβραχίονα με 

επέκταση αυτού κατά 50m προς θάλασσα και παράλληλη στροφή του διαμήκους 

άξονά του κατά 40ο  περίπου προς Βορρά. 

 την κατασκευή εξέδρας από/επιβίβασης επιβατών διαστάσεων 20 x 10m περίπου, 

από ελαφρά μεταλλική κατασκευή, θεμελιωμένη επί πασσάλων, συνδεδεμένη με 

το σώμα του προσήνεμου μώλου μέσω πεζογέφυρας μήκος 25m περίπου. 
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 την εγκατάσταση τεσσάρων ναυδέτων παραβολής (breasting dolphins), 

εφοδιασμένων με κατάλληλους προσκρουστήρες. 

 την τοποθέτηση δεστρών κατά μήκους του νέου μώλου. 

 

Εναλλακτική Διάταξη Γ’ 

Στη συγκεκριμένη διάταξη η θέση εξυπηρέτησης της κρουαζιέρας χωροθετείται στο 

βορειοδυτικό εσωτερικό άκρο της λιμενολεκάνης, ήτοι στη συμβολή των δυτικών και 

βορείων κρηπιδωμάτων. Συγκεκριμένα για την πλαγιοδέτηση των κρουαζιερόπλοιων 

προβλέπεται η κατασκευή κρηπιδοτοίχου εξ’ οπλισμένων κυψελωτών κιβωτίων 

(caissons) συνολικού μήκους περί τα 188m με ωφέλιμο βάθος έμπροσθεν αυτού περί τα 

-9m. Η επέκταση της χερσαίας ζώνης προς τη θάλασσα μετά την κατασκευή του 

κρηπιδοτοίχου και την υλοποίηση των τεχνητών επιχώσεων προβλέπεται περί τα 20m, η 

οποία κρίνεται επαρκής για την εξυπηρέτηση των αναγκών των κρουαζιερόπλοιων κατά 

την παραμονή τους στο λιμένα της Χίου (στάση λεωφορείων για τη μεταφορά επιβατών, 

οχήματα ανεφοδιασμού, έλεγχος επισκεπτών κλπ.).  

 

 Υδροπλάνο 

 

Η χωροθέτηση των αναγκαίων θαλάσσιων και χερσαίων υποδομών προς εξυπηρέτηση 

των υδροπλάνων προσδιορίζεται μονοσήμαντα για το σύνολο των εξεταζόμενων 

διατάξεων, στην υπήνεμη πλευρά του βόρειου λιμενοβραχίονα πλησίον του Μνημείου 

«Μπούρτζι» περί της θέσης όπου σήμερα υφίσταται ο οικίσκος του παλιρροιογράφου. Η 

εν λόγω θέση είναι σχετικά προφυλαγμένη από τους προσβάλλοντες κυματισμούς, 

εξασφαλίζει εύκολη και ευθεία πρόσβαση στα υδροπλάνα από την είσοδο της 

λιμενολεκάνης, ενώ ορίζεται διακριτά από τις υπόλοιπες χρήσεις του λιμένα. 

 

 Ενίσχυση εξωτερικής θωράκισης βόρειου λιμενοβραχίονα 

 

Η ενίσχυση της εξωτερικής θωράκισης του βόρειου λιμενοβραχίονα καθίσταται 

απαραίτητη στο σύνολο των εξεταζόμενων διατάξεων προκείμενου να μην 

δημιουργούνται προβλήματα αφενός στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης και αφετέρου 
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στους υφιστάμενους χερσαίους χώρους από την υπερπήδηση των πλέον ισχυρών 

προσπιπτόντων κυματισμών του ευρύτερου βόρειου και δυτικού τομέα. Για τη 

διαμόρφωση της νέας στρώσης θωράκισης του προσήνεμου βόρειου λιμενοβραχίονα 

προβλέπεται η χρήση φυσικών ογκολίθων ατομικού βάρους έως 5t, οι οποίοι θα 

εξορυχθούν από κατάλληλη λατομική εγκατάσταση πλησίον του λιμένα. 

 

7.11.2 Συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων  

 

Η συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών διατάξεων λαμβάνει υπόψη της τις 

μονοσήμαντα χωρικά ορισμένες χρήσεις της ακτοπλοΐας, του τουριστικού λιμένα και του 

υδροπλάνου. Συνεπώς η χωροθέτηση της σχεδιαζόμενης νέας χρήσης της κρουαζιέρας 

αποτελεί καθοριστική παράμετρο εν όψει της επιλογής της βέλτιστης διάταξης στα 

πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης. Τα συμπεράσματα από την αξιολόγηση 

των εξετασθέντων εναλλακτικών διατάξεων παρουσιάζονται κάτωθι: 

 

 Εναλλακτική Διάταξη Α’ (βλ. Σχήμα 7-1 και Σχέδιο ΜΠ.Β.2) 

Η εξεταζόμενη διάταξη παρουσιάζει γενικά πλεονεκτήματα αφενός ως προς τη μη 

απαίτηση εγκατάστασης βαρέων λιμενικών έργων εντός της λιμενολεκάνης και αφετέρου 

ως προς την επάρκεια χερσαίων χώρων για την εγκατάσταση των απαραίτητων 

υποδομών. Πλην όμως η εν λόγω διάταξη παρουσιάζει βασικά μειονεκτήματα, τα οποία 

συνίστανται ως επί το πλείστον στην εγγύτητα των χωροθετούμενων χρήσεων της 

κρουαζιέρας και της ακτοπλοΐας. Ειδικότερα: 

 Δεν παρέχεται η δυνατότητα ταυτόχρονης και ασφαλούς εξυπηρέτησης 

περισσοτέρων του ενός σκαφών (με γεωμετρικά χαρακτηριστικά αντίστοιχα του 

πλοίου σχεδιασμού) της ακτοπλοΐας, το οποίο αποτελεί βασικό κριτήριο 

σχεδιασμού. 

 Η μονοσήμαντη εξυπηρέτηση των σκαφών της ακτοπλοΐας στη νότια πλευρά του 

σχεδιαζόμενου μώλου, επιβάλλει τη λήψη μέτρων απομείωσης της δράσης των 

προσπιπτόντων κυματισμών του ευρύτερου νοτίου τομέα με την κατασκευή 

πρόσθετου λιμενικού έργου βαρέως τύπου (κυματοθραύστης εκ φυσικών 

ογκολίθων) αναλογούντος του πρόσθετου κόστους. 
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 Η κυκλοφοριακή οργάνωση των χερσαίων χώρων καθίσταται δυσχερής κατά τις 

περιόδους ταυτόχρονης εξυπηρέτησης κρουαζιερόπλοιων και σκαφών της 

ακτοπλοΐας,  συνυπολογίζοντας και τη λειτουργία του παρακείμενου τουριστικού 

λιμένα. 

 

 Εναλλακτική Διάταξη Β’ (βλ. Σχήμα 7-2 και Σχέδιο ΜΠ.Β.3) 

Η συγκεκριμένη διάταξη είναι βελτιωμένη από απόψεως χωροθέτησης των 

σχεδιαζόμενων χρήσεων του λιμένα, καθώς όλες οι χρήσεις ορίζονται διακριτά, 

παρουσιάζει ωστόσο τα κάτωθι βασικά μειονεκτήματα: 

 Οι διαθέσιμοι χερσαίοι χώροι στην περιοχή του βορείου λιμενοβραχίονα είναι 

εξαιρετικά περιορισμένοι τόσο για την εγκατάσταση των απαραίτητων υποδομών 

όσο και για την επαρκή και ανεμπόδιστη κυκλοφοριακή σύνδεση της χρήσης της 

κρουαζιέρας με τον αστικό ιστό.  

 Το κόστος της ανακατασκευής του μώλου μετά των πρόσθετων εγκαταστάσεων 

για την παραβολή των εξυπηρετούμενων κρουαζιερόπλοιων εκτιμάται 

δυσανάλογα υψηλό, λαμβάνοντας υπόψη και τα μεγάλα φυσικά βάθη στην 

περιοχή εξωτερικά του βόρειου λιμενοβραχίονα. 

 

 Εναλλακτική Διάταξη Γ’ (βλ. Σχήμα 7-3 και Σχέδιο ΜΠ.Β.4) 

Η συγκεκριμένη διάταξη είναι βέλτιστη από απόψεως χωροθέτησης των χρήσεων του 

λιμένα καθώς όλες οι σχεδιαζόμενες χρήσεις ορίζονται διακριτά σε επίπεδο λιμενικών 

υποδομών, εκμετάλλευσης των διαθέσιμων χερσαίων χώρων και κυκλοφοριακής 

σύνδεσης με τον αστικό ιστό. Επιπρόσθετα: 

 Παρέχεται η δυνατότητα ανεμπόδιστης και ταυτόχρονης εξυπηρέτησης 

περισσοτέρων του ενός σκαφών της ακτοπλοΐας. 

 Οι χερσαίοι χώροι κρίνονται επαρκείς για την εξυπηρέτηση του συνόλου των 

χρήσεων και την εγκατάσταση των απαραίτητων υποδομών. 

 Προκύπτει η μικρότερη δυνατή κυκλοφοριακή επιβάρυνση με τη βέλτιστη 

κατανομή ανά χρήση του κυκλοφοριακού φόρτου στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο. 
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 Αναβαθμίζεται συνολικά ο ρόλος του λιμένα στην τόνωση της τουριστικής 

κίνησης της νήσου ως αποτέλεσμα της άμεσης γειτνίασης του τουριστικού λιμένα 

και της κρουαζιέρας με τον αστικό ιστό. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, γίνεται αντιληπτό ότι η Εναλλακτική Διάταξη Γ’ εξυπηρετεί ως 

έγγιστα τους επιδιωκόμενους στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης και συνεπώς 

προκρίνεται για περαιτέρω επεξεργασία στα πλαίσια του παρόντος. 
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Σχήμα 7-1: Εναλλακτική Διάταξη Α’ 

Περιοχή εξυπηρέτησης 
ακτοπλοΐας 

Περιοχή εξυπηρέτησης 
κρουαζιέρας 

Νέος τουριστικός λιμένας 

Περιοχή εξυπηρέτησης 
υδροπλάνου 

Ενίσχυση εξωτερικής 
θωράκισης 
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Σχήμα 7-2: Εναλλακτική Διάταξη Β’ 

Περιοχή εξυπηρέτησης 
ακτοπλοΐας 

Περιοχή εξυπηρέτησης 
κρουαζιέρας 

Νέος τουριστικός λιμένας 

Περιοχή εξυπηρέτησης 
υδροπλάνου 

Ενίσχυση εξωτερικής 
θωράκισης 
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Σχήμα 7-3: Εναλλακτική Διάταξη Γ’ (Προτεινόμενη) 

 

Περιοχή εξυπηρέτησης 
ακτοπλοΐας 

Νέος τουριστικός λιμένας 

Περιοχή εξυπηρέτησης 
υδροπλάνου 

Ενίσχυση εξωτερικής 
θωράκισης 

Περιοχή εξυπηρέτησης 
κρουαζιέρας 
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7.12 Ανάλυση SWOT 

 

Στον Πίνακας 7-3 που ακολουθεί παρουσιάζονται με συνοπτική μορφή τα αποτελέσματα 

της ανάλυσης SWOT (Strengths / Weaknesses / Opportunities / Threats – 

Πλεονεκτήματα / Αδυναμίες / Ευκαιρίες / Απειλές) όπως προκύπτουν από την αξιολόγηση 

του προτεινόμενου σχεδίου ανάπτυξης του λιμένα Χίου (Εναλλακτική Διάταξη Γ’).  
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Πίνακας 7-3: Ανάλυση SWOT 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 Εξειδίκευση λιμενικής 
λειτουργίας 
εγκαταστάσεων - 
διαχωρισμός της 
ακτοπλοΐας από τη λοιπή 
δραστηριότητα του 
λιμένα  

 Δυνατότητα υποδοχής 
μεγαλύτερων πλοίων 
στην εξωτερική νέα 
εγκατάσταση 

 Αυξημένη συνολική 
χωρητικότητα με 
δυνατότητα ταυτόχρονης 
εξυπηρέτησης 2 πλοίων 
ακτοπλοΐας / 
κρουαζιερόπλοιου / 
τουριστικών πλοίων 

 Ανεμπόδιστη 
πραγματοποίηση ελιγμών 
προς αγκυροβολία στην 
εξωτερική νέα 
εγκατάσταση 

 Δημιουργία μικρής 
κλίμακας ειδικής 
υποδομής για την 
εξυπηρέτηση κρουαζιέρας 

 Αυξημένη πιθανότητα 
παρεμπόδισης πρόσδεσης 
πλοίων στην εξωτερική 
νέα εγκατάστασης από 
δυσμενείς κυκλοφοριακές 
συνθήκες 

 Αξιοποίηση της 
δυνατότητας 
προσέλκυσης κρουαζιέρας  

 Αξιοποίηση της αυξημένης 
χωρητικότητας λιμένα για 
την προσέλκυση 
μεγαλύτερης κίνησης 
τουριστικών πλοίων από 
τους τουρκικούς λιμένες 

 Αξιοποίηση της αυξημένης 
χωρητικότητας του 
τουριστικού λιμένα 

 Έλλειψη χρηματοδότησης 
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 Αυξημένη χωρητικότητα 
τουριστικού λιμένα και 
δυνατότητα 
εξυπηρέτησης μεγάλων 
τουριστικών σκαφών 

 Δημιουργία επαρκούς 
κτιριακής υποδομής 
εξωτερικής νέας 
εγκατάστασης 

 Αναβάθμιση κτιριακής 
υποδομής περιοχής 
τουριστικού λιμένα 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 Απαλλαγή παραλιακού 
μετώπου κεντρικής 
περιοχής της πόλης από 
την κυκλοφοριακή 
επιβάρυνση της 
εισόδου/εξόδου του 
λιμένα από την 
κυκλοφοριακή κίνηση της 
ακτοπλοΐας 

 Διασφάλιση ελεύθερης 
ζώνης για την 
πραγματοποίηση ελιγμών 
αποβίβασης/επιβίβασης 
στην εξωτερική νέα 
εγκατάσταση 

 Διαθεσιμότητα επαρκούς 
χερσαίας ζώνης αναμονής 
προς επιβίβαση στην 

 Κυκλοφοριακή 
επιβάρυνση ανεπαρκών 
περιφερειακών οδών για 
τη σύνδεση της 
εξωτερικής νέας 
εγκατάστασης και 
σύνδεσής της με το κύριο 
δίκτυο του νησιού (μέχρι 
την ολοκλήρωση των 
προτεινόμενων έργων 
σύνδεσης) 

 Επιτάχυνση της αναγκαίας 
αναβάθμισης της 
κυκλοφοριακής υποδομής 
της πόλης, με: 
ολοκλήρωση της 
περιφερειακής οδού, 
σύνδεσής της με την 
παραλιακή οδό 
προσπέλασης στην 
εξωτερική νέα 
εγκατάσταση μέσω της 
οδού Μαστρολεονάρδου, 
αναβάθμιση παραλιακής 
οδού  

 Καθυστέρηση 
ολοκλήρωσης της 
περιμετρικής οδού και μη 
σύνδεση με την 
παραλιακή οδό 
προσπέλασης στην 
εξωτερική νέα 
εγκατάσταση 
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εξωτερική νέα 
εγκατάσταση και 
διαχωρισμός ροών 
αποβίβασης / επιβίβασης 

 Διαθεσιμότητα επαρκούς 
χώρου στάθμευσης 
οχημάτων εξυπηρέτησης 

 Διασφάλιση ικανού 
δυναμικού στάθμευσης 
για την εξυπηρέτηση 
αναγκών της πόλης 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Απομάκρυνση της 
οχλούσας ακτοπλοϊκής 
δραστηριότητας εκτός 
κεντρικού παραλιακού 
μετώπου της πόλης 

 Αναβάθμιση συνολικής 
εικόνας του νησιού και 
ανάδειξη της κεντρικής 
παραλιακής περιοχής της 
πόλης 

  Αξιοποίηση της 
αναβάθμισης της 
λιμενικής εγκατάστασης 
για τη συνολική 
αναβάθμιση του δημόσιου 
χώρου του παραλιακού 
μετώπου της πόλης και 
σύνδεσής 

 Έλλειψη χρηματοδότησης 
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7.13 Υποστηρικτικές μελέτες σχεδιασμού λιμενικών έργων 

 

Στον ακόλουθο Πίνακας 7-4 παρουσιάζονται οι υποστηρικτές μελέτες που θα απαιτηθούν 

για την υλοποίηση του σχεδιασμού των λιμενικών έργων στα πλαίσια του παρόντος 

«Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης». Τυχόν υποστηρικτές μελέτες καθώς και οι 

προδιαγραφές σύνταξης αυτών όπως π.χ. η μαθηματική προσομοίωση της κυματικής 

διαταραχής στο εσωτερικό του λιμένα λαμβάνονται ως προαιρετικές και σε κάθε 

περίπτωση θα καθοριστούν από το φορέα ανάθεσης σε επόμενο στάδιο.  
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Πίνακας 7-4: Απαιτούμενες μελέτες – εργασίες για το σχεδιασμό  

των λιμενικών έργων 

Απαιτούμενες Μελέτες 

Α/Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΩΝ 

1 Τοπογραφικά και βυθομετρικά διαγράμματα 

2 Εκτέλεση προγράμματος γεωτεχνικών και γεωλογικών ερευνών 

3 Εκτέλεση Γεωτεχνικών και Γεωλογικών ερευνών και Γεωτεχνικής Αξιολόγησης  

4 Τεχνικές μελέτες δευτέρου σταδίου  

  4.1 Προμελέτη λιμενικών έργων 

  4.2 Προμελέτη οδικών έργων 

  4.3. Προμελέτη κυκλοφοριακών έργων 

  4.4 Οριστική μελέτη αρχιτεκτονικών κτιριακών εγκαταστάσεων 

  4.5 Οριστική μελέτη στατικών κτιριακών εγκαταστάσεων 

  4.6 Οριστική μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 

5 Γεωτεχνική Μελέτη Θεμελίωσης 

6 Τεχνικές Μελέτες τρίτου σταδίου 

  6,1 Οριστική Μελέτη λιμενικών έργων 

  6,2 Οριστική μελέτη - μελέτη εφαρμογής οδικών Έργων 

  6,3 Οριστική μελέτη - μελέτη εφαρμογής κυκλοφοριακών Έργων 

  6,4 Μελέτη Εφαρμογής αρχιτεκτονικών κτιριακών εγκαταστάσεων 

  6,5 Μελέτη Εφαρμογής στατικών κτιριακών εγκαταστάσεων 

  6,6 Μελέτη Εφαρμογής ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 

7 Σύνταξη Φακέλου ΣΑΥ - ΦΑΥ 

8 Σύνταξη φακέλων πολεοδομικών αδειών 

9 Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση του έργου 

 

7.14 Η/Μ εξοπλισμός και εγκαταστάσεις λιμενικών έργων 

 

Ο σχεδιασμός των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και του απαραίτητου 

εξοπλισμού περιγράφεται αναλυτικά στην Ενότητα 8.4. 
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8 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ – 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

8.1 Κυκλοφοριακή οργάνωση 

8.1.1 Υφιστάμενος Λιμένας (κρουαζιέρα, υδροπλάνο) 

8.1.1.1 Προσπέλαση 

 

Η προσπέλαση προς τον υφιστάμενο εσωτερικό λιμένα, όπου προβλέπεται η 

εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων της κρουαζιέρας και του υδροπλάνου, καθώς και της 

εποχιακής σύνδεσης με τους Τουρκικούς λιμένες, γίνεται μέσω του βασικού οδικού 

δικτύου της πόλης και ειδικότερα στις κεντρικές οδούς : Νεωρίων, Λ. Αιγαίου, Κανάρη και 

Ελ. Βενιζέλου, όπως συμβαίνει και σήμερα, αφού το υφιστάμενο δίκτυο επιβάλλει 

περιορισμούς προσπέλασης που δεν είναι δυνατόν να υπερπηδηθούν. Εκτιμάται πάντως 

ότι οι συνθήκες που θα διαμορφωθούν μετά την ολοκλήρωση της εξωτερικής νέας 

εγκατάστασης, θα συνιστούν σημαντική βελτίωση σε σχέση με τις υφιστάμενες, αφού το 

δίκτυο θα ανακουφιστεί από την κυκλοφορία που παράγεται από την ακτοπλοΐα. 

 

8.1.1.2 Εσωτερική κυκλοφορία 

 

Στον υφιστάμενο εσωτερικό λιμένα δεν προβλέπονται σημαντικές κυκλοφοριακές 

παρεμβάσεις, πλην της περιοχής κρουαζιέρας. Στο βόρειο κρηπίδωμα, το οποίο θα 

εξυπηρετεί εποχιακές γραμμές σύνδεσης με τους Τουρκικούς λιμένες, το οποίο έχει 

περιορισμένο πλάτος, δεν προβλέπονται ειδικές διαμορφώσεις. Εκτιμάται ότι τυχόν 

περιοριστική διαμόρφωση με διαχωρισμό ροών πεζών και οχημάτων, θα δημιουργούσε 

προβλήματα επάρκειας για την πραγματοποίηση ελιγμών των τελευταίων. Στη συμβολή 

του βόρειου και ανατολικού κρηπιδώματος, προβλέπεται η διαμόρφωση 7 θέσεων 

στάθμευσης για την εξυπηρέτηση υπηρεσιακών αναγκών καθώς και περιοχή ελεγχόμενης 

στάθμευσης προς διάθεση στο κοινό, δυναμικότητας της τάξεως των 57 θέσεων. 

Στην περιοχή κρουαζιέρας, η οποία διαμορφώνεται στη συμβολή του βόρειου και του 

δυτικού κρηπιδώματος με διαπλάτυνση του τελευταίου σε μήκος 188m, προτείνεται η 

διαμόρφωση ειδικής διάταξης για την προσέγγιση τουριστικών λεωφορείων προς 
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εξυπηρέτηση των επιβατών. Επιλέγεται η πριονωτή (saw tooth) διάταξη με 5 θέσεις 

στάθμευσης, λόγω της επιμήκους διαμόρφωσης του κρηπιδώματος, η οποία δεν επαρκεί 

για την ανάπτυξη άλλης διάταξης. Η προσπέλαση και η απομάκρυνση από τον ειδικά 

διαμορφούμενο χώρο τουριστικών λεωφορείων προβλέπεται να γίνεται απευθείας μέσω 

της παραλιακής οδού, από πύλες εισόδου / εξόδου που θα λειτουργούν ως αποκλειστικές 

κατά τη διάρκεια της παραμονής κρουαζιερόπλοιων. Η διαμόρφωση του χώρου αναμονής 

των τουριστικών λεωφορείων μπορεί να γίνει είτε με κατασκευή κρασπέδων και 

υπερύψωση της περιοχής αναμονής και επιβίβασης/αποβίβασης των επισκεπτών στα 

λεωφορεία, είτε με διαγράμμιση. Η επιλογή του τρόπου διαμόρφωσης εξαρτάται 

αποκλειστικά από τις επιλογές σχετικά με τον υπόλοιπο εξοπλισμό της περιοχής αυτής 

(τοποθέτηση στεγάστρων, λοιπές κατασκευές). 

 

8.1.2 Νέος τουριστικός λιμένας 

8.1.2.1 Προσπέλαση 

 

Η κύρια προσπέλαση της περιοχής του τουριστικού λιμένα γίνεται από την κεντρική 

λεωφόρο Αιγαίου. Δεν είναι δυνατή η προσπέλαση οχημάτων απευθείας στο κρηπίδωμα 

του τουριστικού λιμένα. Εντός της λιμενικής ζώνης με πρόσβαση από την οδό Κλ. 

Νενητούση (έναντι Ξενοδοχείου «Χανδρή») διαμορφώνεται περιοχή στάθμευσης, 

δυναμικότητας 40 θέσεων που διατάσσονται υπό γωνία, προς χρήση από τους χρήστες 

του τουριστικού λιμένα. 

 

8.1.3 Νέα εγκατάσταση προς εξυπηρέτηση της ακτοπλοΐας 

8.1.3.1 Προσπέλαση 

 

Η εξωτερική νέα εγκατάσταση σχεδιάζεται να αναλάβει το σύνολο της ακτοπλοϊκής 

διακίνησης. Επομένως, θα είναι το πλέον φορτισμένο τμήμα του λιμένα και το πλέον 

απαιτητικό από άποψη προσπέλασης. Ως εκ τούτου, η κυκλοφοριακή εξυπηρέτηση της 

νέας λιμενικής εγκατάστασης είναι ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί με 

μακροπρόθεσμη προοπτική, δεδομένου ότι το υφιστάμενο δίκτυο που οδηγεί στη θέση 
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που αναπτύσσεται η εγκατάσταση της ακτοπλοΐας δεν είναι επαρκές για να εξυπηρετήσει 

τους αναμενόμενους φόρτους με ικανοποιητικό επίπεδο εξυπηρέτησης.  

Από την άποψη αυτή είναι αναγκαίο να γίνουν βασικές επιλογές, χωρίς καθυστέρηση και 

από την παρούσα φάση σχεδιασμού του έργου: 

 Μακροπρόθεσμα, η προσπέλαση του νέου λιμένα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως 

ζήτημα που συνδέεται άμεσα με την ολοκλήρωση της υπό κατασκευή 

περιμετρικής οδού της πόλης και της συμπλήρωσής της, με επέκτασή της προς 

την παραλιακή οδό Σταύρου Λιβανού μέσω της οδού Μαστρολεονάρδου, ώστε να 

συνδεθεί με τη νέα εγκατάσταση, με ταυτόχρονη αναβάθμιση της παραλιακής 

οδού. Η επέκταση αυτή, μήκους 800m περίπου, θα απαιτήσει την κατασκευή 

τεχνικού έργου διευθέτησης του χειμάρρου, ωστόσο εκτιμάται ως η μοναδική 

λύση για την διασφάλιση ικανοποιητικής εξυπηρέτησης της νέας εγκατάστασης. 

Με την ολοκλήρωση της περιμετρικής οδού, την επέκτασή της προς την 

παραλιακή ζώνη και την αναβάθμιση της παραλιακής οδού όπως προτείνονται, η 

παραγόμενη από την ακτοπλοϊκή δραστηριότητα του λιμένα κυκλοφορία θα 

μπορεί να παρακάμψει πλήρως το κέντρο της πόλης και την παραλιακή ζώνη 

γύρω από τον εσωτερικό λιμένα. Επομένως, η ολοκλήρωση της εκτελούμενης 

περιμετρικής οδού και η σύνδεσή της με την παραλιακή οδό Σταύρου Λιβανού και 

η λειτουργική αναβάθμιση της τελευταίας πρέπει να αντιμετωπιστούν ως 

αναγκαία συνοδευτικά έργα της νέας λιμενικής εγκατάστασης. 

 Εφόσον η κατασκευή της νέας λιμενικής εγκατάστασης ολοκληρωθεί προ της 

ολοκλήρωσης της σύνδεσης της παραλιακής οδού Σταύρου Λιβανού με την 

Περιφερειακή Οδό, το βάρος της κυκλοφοριακής εξυπηρέτησής της θα κληθούν 

να φέρουν υφιστάμενοι οδοί με περιορισμένη κυκλοφοριακή ικανότητα. Ο 

μελετητής θεωρεί ότι αυτό το ενδεχόμενο αποτελεί σημαντική απειλή για τις 

προοπτικές του νέου λιμένα, εφόσον όμως προκύψει θα απαιτηθεί συνολική 

κυκλοφοριακή επανεξέταση του δικτύου των προσβάσεων, δεδομένου ότι, οι 

υφιστάμενες οδοί είναι μικρού πλάτους - το οποίο μειώνεται περισσότερο από τις 

ανάγκες παρόδιας στάθμευσης – εξυπηρετούν περιοχές κατοικίας και δύσκολα 

μπορούν να εξυπηρετήσουν μεγάλα οχήματα. Οι δυνατότητες που διαφαίνονται 
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σε σχέση με το υφιστάμενο δίκτυο, με την σημερινή κυκλοφοριακή του 

οργάνωση, είναι περιορισμένες: 

 Η προσπέλαση προς τη νέα εγκατάσταση για τα οχήματα προς επιβίβαση 

μπορεί να γίνει μόνο μέσω της παραλιακής Λεωφόρου Αιγαίου, η οποία 

είναι οδός 2 κατευθύνσεων και της οδού Μιχαήλ Λιβανού, η οποία είναι 

μονοδρομημένη με κατεύθυνση ανατολική, προς την παραλία. 

 Η απομάκρυνση από την νέα εγκατάσταση για τα οχήματα από αποβίβαση 

μπορεί να γίνει μέσω της παραλιακής Λεωφόρου Αιγαίου και της οδού 

Αεροπόρου Ροδοκανάκη, που συνδέει την παραλιακή Σταύρου Λιβανού με 

την οδό Βερίτη νοτιότερα της νέας εγκατάστασης, στο όριο της ζώνης 

επέκτασης του αεροδρομίου. 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, αναγνωρίζεται ότι οι συνδυασμοί των οδών που 

αναφέρθηκαν διαθέτουν περιορισμένη κυκλοφοριακή ικανότητα και φιλοξενούν χρήσεις 

η συνύπαρξη των οποίων με την κυκλοφορία του λιμένα δεν είναι επιθυμητή, ωστόσο, 

μέχρις ότου αντιμετωπιστεί μακροπρόθεσμα το θέμα της πρόσβασης στο λιμένα με τη 

σύνδεση της περιμετρικής οδού με την παραλιακή, αν και εφόσον προκύψει στο μέλλον 

ανάγκη κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης του εξωτερικού νέου λιμένα από το υφιστάμενο 

δίκτυο, είναι απολύτως αναγκαία η συνολική κυκλοφοριακή αναδιοργάνωση του δικτύου 

προσπέλασης, ώστε να προκύψει μια αποδεκτή λύση. 

 

8.1.3.2 Εσωτερική κυκλοφορία 

 

Η πρόσβαση στον εξωτερικό νέο λιμένα γίνεται μέσω Πύλης Εισόδου/Εξόδου, η οποία 

τοποθετείται στο ύψος της οδού Μιχαήλ Λιβανού, Ο διαχωρισμός των ροών 

εισόδου/εξόδου επιτυγχάνεται με διαχωριστική νησίδα. Υπό ιδεατές συνθήκες, το 

σύστημα εισόδου/εξόδου λειτουργεί βέλτιστα με διαχωρισμό των ροών και στο 

εξωτερικό δίκτυο προσπέλασης, με μονοδρομήσεις, η μορφή των οποίων θα  

οριστικοποιηθεί ανάλογα με τις διαμορφωμένες συνθήκες κατά το στάδιο ολοκλήρωσης 

των έργων του λιμένα. 

Στο εσωτερικό της νέας εγκατάστασης διαμορφώνεται ζώνη εσωτερικής κυκλοφορίας 2 

κατευθύνσεων, με 2 λωρίδες ανά κατεύθυνση και συνιστώμενο πλάτος λωρίδας 3,60-
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3,75m, η οποία συνδέει την Πύλη εισόδου – εξόδου με τις περιοχές 

αποβίβασης/επιβίβασης. Η ζώνη κυκλοφορίας οριοθετείται με διαγράμμιση.  

Παράλληλα με το κρηπίδωμα πρόσδεσης των πλοίων παραμένει ελεύθερη ζώνη πλάτους 

20m για την πραγματοποίηση ελιγμών των οχημάτων προς αποβίβαση/επιβίβαση.  

Σε νότια επέκταση της εξωτερικής νέας εγκατάστασης, (Εξομοιούμενη Ζώνη Λιμένα) 

προβλέπεται η διαμόρφωση χερσαίου χώρου διαμορφώνεται με ελεγχόμενος χώρος 

στάθμευσης με δυναμικό της τάξεως των 194 θέσεων, με ανεξάρτητη είσοδο/έξοδο, ο 

οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση των αναγκών του τουριστικού 

λιμένα αλλά και αναγκών της πόλης. Ο χώρος αυτός μπορεί να λειτουργήσει είτε ως 

χώρος ελεύθερης στάθμευσης είτε ως χώρος με ελεγχόμενη είσοδο, οπότε η λειτουργία 

του μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πόρο για τον φορέα διαχείρισης του λιμένα. 

 

8.1.3.3 Επιστρώσεις - Οδοστρωσία 

 

Το οδόστρωμα όλων των ασφαλτοστρωμένων οδών και χώρων στάθμευσης του 

εξωτερικού νέου λιμένα Χίου προτείνεται να έχει: 

 Μία στρώση έδρασης της οδοστρωσίας με στόχο την εξασφάλιση της αναγκαίας 

φέρουσας ικανότητας. 

 Δύο διαδοχικές στρώσεις υπόβασης, 

 Δύο διαδοχικές στρώσεις βάσης, 

 Ασφαλτική προεπάλειψη  

 Δυο ασφαλτικές στρώσεις βάσης και τος ανάλογες ασφαλτικές συγκολλητικές 

επαλείψεις,   

 Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m, σύμφωνα με την 

ΠΤΠ Α-260 (α/α  

 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου  

Οι ακριβείς απαιτήσεις τεχνικών έργων οδοποιίας θα καθοριστούν κατά το στάδιο της 

οριστικής μελέτης. 
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8.2 Κτίρια 

 

Στο Α’ Στάδιο του παρόντος, εξετάσθηκε το σύνολο των υφιστάμενων κτιρίων εντός της 

χερσαίας ζώνης του λιμένα και διαπιστώθηκε έλλειμμα κτιριακών υποδομών, ενώ κάποιες 

από αυτές τελούν υπό εγκατάλειψη και άλλες χρήζουν αναβάθμισης. Η παρούσα μελέτη 

επιδιώκει να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του λιμένα σύμφωνα με τις 

σχεδιαζόμενες νέες χρήσεις και με γνώμονα το άρτια λειτουργικό και αισθητικά υψηλού 

επιπέδου αποτέλεσμα. Παράλληλα στοχεύεται η βέλτιστη αξιοποίηση και ένταξη των 

υφιστάμενων κτιρίων στο συνολικό σχεδιασμό σε συνδυασμό πάντα με τις νέες 

προτεινόμενες κτιριακές χερσαίες υποδομές. Σημειώνεται ότι ο τελικός σχεδιασμός των 

χερσαίων υποδομών θα οριστικοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.  

Το κτιριολογικό πρόγραμμα που επιλέχθηκε κατόπιν εξέτασης πλήθους εναλλακτικών 

λύσεων, στοχεύει στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και στην ενίσχυση του 

χαρακτήρα του λιμένα ως πόλο έλξης του τουριστικού ενδιαφέροντος. Ως προς τους 

διαθέσιμους χερσαίους χώρους ο λιμένας οργανώνεται λειτουργικά στις κάτωθι τρεις 

περιοχές: 

  

 στη χερσαία ζώνη επί του βόρειου λιμενοβραχίονα,  

 στη χερσαία ζώνη κατά μήκος της οδού Νεωρίων και της λεωφόρου Αιγαίου,  

 στη χερσαία ζώνη νότια του λιμένα από το άκρο του νότιου λιμενοβραχίονα μέχρι 

την περιοχή του ΝΟΧ. 

 

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις επικεντρώνονται στην περιοχή «Α» του βορείου 

λιμενοβραχίονα όπου εισάγεται η νέα χρήση εξυπηρέτησης του υδροπλάνου στην 

υφιστάμενη της εξυπηρέτησης της τουριστικής διακίνησης από και προς τα παράλια της 

Τουρκίας, στην περιοχή «Β» του νότιου λιμενοβραχίονα συμπεριλαμβανομένων των 

σχεδιαζόμενων τεχνητών επιχώσεων όπου προβλέπεται η δημιουργία του νέου 

τουριστικού λιμένα και στην περιοχή «Γ» νότια του λιμένα και πλησίον του ΝΟΧ όπου 

προβλέπεται η εξυπηρέτηση της ακτοπλοΐας (βλ. Σχέδιο ΜΠ.Β.4). Ειδικότερα: 
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 Περιοχή «Α» (Υδροπλάνο) 

Στη ζώνη αυτή, συγκεντρώνονται όλα τα υφιστάμενα κτίρια του λιμένα πλην του κτιρίου 

του ΝΟΧ. Λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη του Μνημείου «Μπούρτζι» καθώς και την 

οπτική πρόσβαση προς το παραλιακό μέτωπο που προσφέρει η συγκεκριμένη περιοχή 

του λιμένα, επιλέγεται η ενίσχυση των τουριστικών και συναφών στον τουρισμό, 

χρήσεων (εμπορική χρήση, και αναψυχή). Προτείνεται λοιπόν, η δημιουργία περιπάτου 

αναψυχής κατά μήκος του βόρειου λιμενοβραχίονα και μέχρι το ανατολικό άκρο του 

όπου βρίσκεται ο Φανός (Φ1) ''La Porporella'' του 15ου αιώνα. Αναλυτικά προτείνονται 

τα κάτωθι: 

 η αισθητική αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιρίου του Λιμεναρχείου («1») και ο 

ανασχεδιασμός του περιβάλλοντος χώρου αυτού, ο οποίος χρησιμοποιείται 

σήμερα ως άναρχος χώρος στάθμευσης καθώς και η μεταφορά του κτιρίου όπου 

στεγάζονται οι υπηρεσίες του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου στο νέο 

διώροφο κτίριο/Επιβατικό Σταθμό προς εξυπηρέτηση της ακτοπλοΐας στα νότια 

του λιμένα, 

 η αξιοποίηση του εγκαταλελειμμένου κτιρίου της Παλαιάς Ιχθυόσκαλας («2») 

επιφάνειας ~438,00τ.μ., το οποίο προτείνεται να στεγάσει εμπορικές χρήσεις 

(καταστήματα). Τμήμα του θα λειτουργήσει ως χώρος επιβατών, υποστηρικτικά 

του Τελωνείου Εξωτερικού («3») που βρίσκεται πλησίον αυτού. 

 η επανάχρηση του κτιρίου των Ναυτώνων («4»), διατηρητέου κτίσματος 

επιφάνειας ~148,00τ.μ. ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

(αναψυκτήριο, εστιατόριο), 

 η εκπόνηση ειδικής μελέτης ανάδειξης του Μνημείου «Μπούρτζι» (5) και 

διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου αυτού. 

Σημειώνεται ότι βορειοδυτικά του κτίσματος των Ναυτώνων και πλησίον του 

Παλιρροιογράφου («6») προβλέπεται η εγκατάσταση των χερσαίων υποδομών του 

υδατοδρομίου («7») για τις οποίες εκτιμάται κτίσμα επιφάνειας 106,00τ.μ. και 4,0μ. 

ύψους. 

Το προτεινόμενο Κτιριολογικό Πρόγραμμα στην Περιοχή «Α» παρουσιάζεται αναλυτικά 

στον ακόλουθο Πίνακας 8-1: 
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Πίνακας 8-1: Προτεινόμενο κτιριολογικό πρόγραμμα Περιοχής «Α» 

Κωδικός 
Κτιρίου 

Κτίριο Περιγραφή Σχόλια 
Μικτή 

Επιφάνεια 
(τ.μ.) 

1 Λιμεναρχείο 

Υπηρεσίες – 
Λιμεναρχείο – Λιμενική 

Αστυνομία – 
Κρατητήριο 

Διώροφο/ 
Υφιστάμενο 

*1.200,00 

1α Φυλάκιο 
Γραφείο διαχείρισης 
ελεγχόμενου χώρου 

στάθμευσης 

Ισόγειο/ 
Νέο 

9,00 

2 Παλαιά Ιχθυόσκαλα 

Εμπορική χρήση 
(καταστήματα 

πώλησης τοπικών 
προϊόντων κλπ.) 

Ισόγειο/ 
Υφιστάμενο 

438,00 

3 Τελωνείο εξωτερικού 

Αίθουσα υποδοχής 
επιβατών εξωτερικού – 
WC κοινού – Γραφεία 
– Βοηθητικοί χώροι 

Ισόγειο/ 
Υφιστάμενο 

290,00 

4 Παλαιοί Ναυτώνες 
Κατάστημα 

υγειονομικού 
ενδιαφέροντος 

Ισόγειο/ 
Υφιστάμενο 

148,00 

5 Μνημείο «Μπούρτζι» - - - 

6 Παλιρροιογράφος - 
Ισόγειο/ 

Υφιστάμενο 
4,00 

7 
Επιβατικός Σταθμός 

Υδατοδρομίου 
Αίθουσα υποδοχής 

επιβατών υδροπλάνων 
Ισόγειο/  

Νέο 
106,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΜΗΣΗΣ 2.195,00 

**Η/Χ 439,00 

ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ – ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ 247,50 

***ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 2281,50 

*Το εμβαδόν του κτιρίου του Λιμεναρχείου υπολογίστηκε κατ’ εκτίμηση 

**Υπολογίστηκαν ως ποσοστό 20% της Δόμησης σύμφωνα με το Νέο Οικοδομικό 

Κανονισμό  

***Το σύνολο της καλυπτόμενης επιφάνειας περιλαμβάνει την κάλυψη των κτιρίων, 

στεγάστρων, ημιυπαίθριων χώρων κλπ. 

 

 Περιοχή «Β» (τουριστικός λιμένας) 

Στο νότιο λιμενοβραχίονα, μετά των απαιτούμενων τεχνητών επιχώσεων,  

διαμορφώνεται η ζώνη που θα φιλοξενήσει τους απαιτούμενους χερσαίους χώρους του 

Τουριστικού Λιμένα. Στη περιοχή αυτή προτείνονται ισόγεια νέα κτίσματα, συνολικής 
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επιφάνειας 730,00τ.μ., ύψους 5.00μ. με στέγη 1.50μ. για να στεγάσουν τις 

δραστηριότητες υποστήριξης του τουριστικού λιμένα σύμφωνα με τον Ν.2160/1993. 

Πρόκειται για τουριστικές χρήσεις και συναφείς εμπορικές δραστηριότητες όπως: χώροι 

υποδοχής, χώροι υγιεινής, μίνι μάρκετ, καταστήματα ναυτικών ειδών, αναψυκτήρια κτλ. 

Αναλυτικά προτείνεται η κατασκευή τεσσάρων (4) νέων ισόγειων κτισμάτων, η επιφάνεια 

των οποίων ποικίλλει από 112,50 έως 317,00τ.μ. Τα κτίσματα συνδέονται μέσω 

ημιυπαίθριων χώρων και στοιχείων σκίασης. Επιπλέον, προβλέπεται η τοποθέτηση 

περγκόλων και ελαφρών στοιχείων σκίασης για την δημιουργία κατάλληλων συνθηκών 

παραμονής στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο των κτιρίων, την ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων κλπ. Το προτεινόμενο Κτιριολογικό Πρόγραμμα στην Περιοχή «Β» 

παρουσιάζεται αναλυτικά στον ακόλουθο Πίνακας 8-2. 

: 
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Πίνακας 8-2: Προτεινόμενο κτιριολογικό πρόγραμμα Περιοχής «Β» 

Κωδικός 
Κτιρίου 

Κτίριο Περιγραφή Σχόλια 
Μικτή 

Επιφάνεια 
(τ.μ.) 

8α 
Κεντρικό κτίριο 
εξυπηρέτησης 

τουριστικού λιμένα 

Υποδοχή – Διοίκηση – 
Λογιστήριο – 

Πληροφορίες – 
Καταστήματα πώλησης 
ναυτιλιακών ειδών – 

μίνι μάρκετ 

Ισόγειο/ 
Νέο 

317,00 

8β 
Χώροι υγιεινής /   

Η/Μ εγκαταστάσεων 

Χώροι υγιεινής (WC, 
Λουτρά & Douche 
ανδρών, γυναικών, 
ΑΜΕΑ) / Χώροι Η/Μ 

εγκαταστάσεων 

Ισόγειο/ 
Νέο 

109,00 / 
80,00 

8γ 
Κατάστημα 

υγειονομικού 
ενδιαφέροντος 

Αναψυκτήριο - 
Εστιατόριο  

Ισόγειο/ 
Νέο 

112,50 

8δ 
Κατάστημα 

υγειονομικού 
ενδιαφέροντος 

Yacht Club 
Ισόγειο/ 

Νέο 
112,50 

8ε Φυλάκιο 

Γραφείο διαχείρισης 
εισόδου/εξόδου 

ελεγχόμενου χώρου 
καταφυγίου 

τουριστικών σκαφών 

Ισόγειο/ 
Νέο 

9,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΜΗΣΗΣ 740,00 

*Η/Χ 234,00 

ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ - ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ 829,25 

**ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 1803,25 

*Υπολογίστηκαν ως ποσοστό 20% της Δόμησης σύμφωνα με το Νέο Οικοδομικό 

Κανονισμό  

***Το σύνολο της καλυπτόμενης επιφάνειας περιλαμβάνει την κάλυψη των κτιρίων, 

στεγάστρων, ημιυπαίθριων χώρων κλπ. 

 

 Περιοχή «Γ» (ακτοπλοΐα) 

 

Στα νότια του λιμένα, κοντά στο κτίριο του ΝΟΧ και εντός της σχεδιαζόμενης 

εξυπηρέτησης της ακτοπλοΐας, επιλέγεται να χωροθετηθεί το νέο διώροφο μετά στέγης 

κτίριο του Επιβατικού Σταθμού («9»), το οποίο θα έχει κάλυψη 645τ.μ. και συνολική 

δομημένη επιφάνεια 1290,00τ.μ.. Το εν λόγω κτίριο προβλέπεται να στεγάσει τις 
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δραστηριότητες εξυπηρέτησης των επιβατών της ακτοπλοΐας (εκδοτήρια εισιτηρίων, 

χώροι αναμονής των επιβατών, γραφεία διοίκησης, γκισέ πληροφοριών, κατάστημα με 

εφημερίδες/περιοδικά/βιβλία, ΑΤΜ τράπεζας, αναψυκτήριο, χώροι υγιεινής/WC ανδρών, 

γυναικών και ΑΜΕΑ καθώς και τα γραφεία του Δ.Λ.Τ. Χίου, το οποίο σήμερα φιλοξενείται 

στο ισόγειο του Λιμεναρχείου επί της λεωφόρου Αιγαίου καταλαμβάνοντας εμβαδόν 

119,67τ.μ..  

Δυτικά του Νέου Επιβατικού Σταθμού, προτείνεται η κατασκευή δεύτερου κτιρίου επίσης 

διώροφου, προκειμένου να φιλοξενηθεί το Τελωνείο («10»), το οποίο σήμερα βρίσκεται 

εκτός χερσαίας ζώνης επί της οδού Νεωρίων. Η μετακίνηση του Τελωνείου στο νέο 

κτίριο θα επιτρέψει την κατεδάφιση του υφιστάμενου με αποτέλεσμα το «άνοιγμα» του 

παραλιακού μετώπου και την απρόσκοπτη θέα προς το Κάστρο της Χίου στα βόρεια του 

λιμένα. Το νέο κτίριο του Τελωνείου θα έχει το ίδιο ύψος με τον Τερματικό Σταθμό 

(7,50μ. και 1.50μ. στέγη), κάλυψη 300τ.μ. και συνολική δομημένη επιφάνεια 600τ.μ. 

Αναφέρεται πως δεν προβλέπεται η κατασκευή κτιριακών υποδομών για την 

εξυπηρέτηση των κρουαζιερόπλοιων. 

Τέλος, όσον αφορά το κτήριο του ΝΟΧ, προτείνεται να εξεταστεί η δυνατότητα 

εναλλακτικής χωροθέτησης του (μετακίνησης), προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη 

κυκλοφοριακή σύνδεση του λιμένα με τον αστικό ιστό της πόλης της Χίου. Το 

προτεινόμενο Κτιριολογικό Πρόγραμμα στην Περιοχή «Γ» παρουσιάζεται αναλυτικά στον 

ακόλουθο Πίνακας 8-3. 
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Πίνακας 8-3: Προτεινόμενο κτιριολογικό πρόγραμμα Περιοχής «Γ» 

Κωδικός 
Κτιρίου 

Κτίριο Περιγραφή Σχόλια 
Μικτή 

Επιφάνεια 
(τ.μ.) 

9α 
Νέος Επιβατικός 

Σταθμός Ακτοπλοΐας 

Εκδοτήρια εισιτηρίων 
ακτοπλοΐας – Γκισέ 

πληροφοριών – 
Αναμονή/Καθιστικά 

επιβατικών – Γραφεία 
διοίκησης – 

Κατάστημα τύπου – 
ΑΤΜ – Αναψυκτήριο – 

WC 

Διώροφο/ 
Νέο 

800,00 

9β Δ.Λ.Τ. Χίου Γραφείο Δ.Λ.Τ. Χίου 
Διώροφο/ 

Νέο 
200,00 

9γ 
Βοηθητικοί χώροι & 

Χώροι Η/Μ 
εγκαταστάσεων 

Βοηθητικοί χώροι & 
Χώροι Η/Μ 

εγκαταστάσεων 

Διώροφο/ 
Νέο 

290,00 

10 Νέο τελωνείο 
Γραφείο τελωνείου – 
Βοηθητικοί Χώροι – 
Γραφεία - Αποθήκες 

Διώροφο/ 
Νέο 

600,00 

11 Φυλάκιο 
Γραφείο διαχείρισης 
ελεγχόμενου χώρου 

στάθμευσης 

Ισόγειο/ 
Νέο 

9,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΜΗΣΗΣ 1899,00 

*Η/Χ 379,80 

ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ - ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ 236,50 

**ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 1570,30 

*Υπολογίστηκαν ως ποσοστό 20% της Δόμησης σύμφωνα με το Νέο Οικοδομικό 

Κανονισμό  

***Το σύνολο της καλυπτόμενης επιφάνειας περιλαμβάνει την κάλυψη των κτιρίων, 

στεγάστρων, ημιυπαίθριων χώρων κλπ. 

 

Ο σχεδιασμός των κτιρίων και οι αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις των υπαίθριων χώρων 

θεωρούνται αντικείμενα λεπτομερέστερης αρχιτεκτονικής μελέτης. Ωστόσο μορφολογικά 

τα κτίρια, νέα και υφιστάμενα, θα σχεδιαστούν έτσι ώστε να εναρμονίζονται με το 

δομημένο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του λιμένα (παραλιακό μέτωπο). Τα νέα 

προτεινόμενα κτίρια δε θα ξεπερνούν το ύψος των 7,50μ., ώστε να εξασφαλίζεται η 

απρόσκοπτη κατά το δυνατόν θέα προς το θαλάσσιο μέτωπο, θα έχουν ασφαλείς 

αποστάσεις ανάμεσά τους και ελεύθερους χώρους περιμετρικά. Τα νέα κτίσματα θα 
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έχουν φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, εξωτερικά στοιχεία πλήρωσης από 

θερμομονωτικές οπτοπλινθοδομές με κουφώματα/υαλοπετάσματα αλουμινίου διπλών 

θερμομονωτικών υαλοπινάκων ασφαλείας και κεραμοσκεπείς στέγες προκειμένου να 

ενσωματώσουν αρχιτεκτονικά τοπικά στοιχεία. Τα δύο νέα μεγάλα διώροφα κτίσματα 

(Νέος Επιβατικός Σταθμός Ακτοπλοΐας και Τελωνείο) θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τα 

πρότυπα σύγχρονων διεθνών αντίστοιχων χώρων. 

 

8.3 Ελεύθεροι χώροι 

8.3.1 Χώροι στάθμευσης 

 

Στα πλαίσια του παρόντος προβλέπονται πέντε (5) χώροι στάθμευσης εντός της χερσαίας 

ζώνης του λιμένα, οι οποίοι διακρίνονται σε χώρους ελεύθερης στάθμευσης P, χώρους 

ελεγχόμενης στάθμευσης Pε (μικρής και μακράς διάρκειας) και χώρους στάθμευσης 

υπηρεσιακών οχημάτων Pυ, παρέχοντας συνολικά 307 θέσεις (βλ. Σχέδιο ΜΠ.Β.4). 

Αναλυτικά διαμορφώνονται: ένας (1) χώρος ελεύθερης στάθμευσης P σαράντα (40) 

θέσεων επί του νότιου λιμενοβραχίονα προς εξυπηρέτηση του νέου τουριστικού λιμένα, 

δύο (2) χώροι ελεγχόμενης στάθμευσης Pε, ένας με δυναμικότητα 194 αυτοκίνητα νότια 

του νέου Επιβατικού Σταθμού και ένας με δυναμικότητα 57 αυτοκίνητων στον 

περιβάλλοντα χώρο του Λιμεναρχείου, καθώς και δύο (2) χώροι στάθμευσης 

υπηρεσιακών οχημάτων Pυ. Ο πρώτος εξ’ αυτών προσφέρει 7 θέσεις και βρίσκεται στον 

περιβάλλοντα χώρο του Λιμεναρχείου όπου σήμερα παρατηρείται άναρχη στάθμευση, 

ενώ ο έτερος βρίσκεται πλησίον του Νέου Τελωνείου και του Νέου Επιβατικού Σταθμού 

Ακτοπλοΐας και προσφέρει εννέα (9) θέσεις.  

 

8.3.2 Χώροι στάσης (ελεύθερων δραστηριοτήτων, πρασίνου, περιφράξεις) 

 

Ο προτεινόμενος σχεδιασμός των ελεύθερων χερσαίων χώρων του λιμένα βασίζεται τόσο 

στα γεωμετρικά όσο και στα λειτουργικά χαρακτηριστικά κάθε τμήματος (βλ. Σχέδιο 

ΜΠ.Β.4).  
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Όπως προαναφέρθηκε ανωτέρω, κατά μήκος του βόρειου λιμενοβραχίονα προτείνεται η 

ανάπλαση της περιοχής ως διαδρομή περιπάτου με τουριστικό και εμπορικό ενδιαφέρον 

(Μνημείο «Μπούρτζι», Φάρος, κατάστημα εντός της Παλαιάς Ιχθυόσκαλας). Ο 

περιβάλλοντας χώρος του κτιρίου των Παλαιών Ναυτώνων, όπου προσφέρεται μαγευτική 

θέα προς το παραλιακό μέτωπο του λιμένα, διαμορφώνεται κατάλληλα (με την ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων και την τοποθέτηση στεγάστρων) ως περιοχή στάσης. Επιπλέον, νέα 

μεγάλου μήκους δενδροστοιχία από φοίνικες τοποθετείται στην οδό Νεωρίων μέχρι τη 

συμβολή της με την λεωφόρο Αιγαίου. Κατά μήκος των χερσαίων περιοχών του 

Τουριστικού Λιμένα – Μαρίνα, επί του νότιου λιμενοβραχίονα, προτείνεται η διαμόρφωση 

ημιυπαίθριων και στεγασμένων περιοχών με καθιστικά και ελαφρά στοιχεία σκίασης.  

Όσον αφορά τα υλικά των δαπεδοστρώσεων, προτείνονται πλάκες ασβεστολιθικών 

πετρωμάτων, κυβόλιθοι καθώς και αντιολισθητικό βιομηχανικό δάπεδο υψηλής αντοχής. 

Το δάπεδο κυκλοφορίας των χερσαίων χώρων του λιμένα της ακτοπλοΐας προτείνεται να 

είναι από αντιολισθητικό βιομηχανικό δάπεδο υψηλής αντοχής ανθεκτικό στην 

κυκλοφορία τροχήλατων συστημάτων μεταφοράς προμηθειών, υλικών κλπ. Επιπλέον, 

αναφέρεται ότι ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να δοθεί στα σημεία διέλευσης τροχοφόρων. 

Τέλος, η υφιστάμενη φύτευση ενισχύεται καθώς προστίθενται ζώνες πρασίνου με τη 

μορφή παρτεριών τα οποία φέρουν δενδροφυτεύσεις. Κατά περίπτωση χρησιμοποιούνται 

προκειμένου να πλαισιώσουν τους νέους χώρους στάθμευσης. 

 

8.4 Η/Μ εγκαταστάσεις 

8.4.1 Γενικά 

 

Στα πλαίσια του παρόντος εξετάζονται οι ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές 

εγκαταστάσεις που θα απαιτηθούν για την εξυπηρέτηση των υφιστάμενων και νέων 

χρήσεων του λιμένα Χίου. Ο ακριβής σχεδιασμός ωστόσο θα υλοποιηθεί στα πλαίσια των 

οριστικών μελετών σε επόμενο στάδιο. Τα κριτήρια σχεδιασμού λαμβάνονται υπόψη με 

γνώμονα τα εξής: 

 Την κάλυψη των λειτουργικών απαιτήσεων του έργου 

 Τον αποτελεσματικό έλεγχο των εγκαταστάσεων 
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 Τη μη περιπλοκότητα των εγκαταστάσεων 

 Την ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας και συντηρήσεως 

 Την ασφάλεια των χρηστών 

 Τη βέλτιστη διαχείριση των εγκαταστάσεων του λιμένα 

 Τη βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων 

 

8.4.2 Υδραυλικές εγκαταστάσεις 

 

Δίκτυο ύδρευσης 

Το δίκτυο ύδρευσης του λιμένα προβλέπεται να συνδεθεί με το υφιστάμενο τοπικό 

δίκτυο, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες υδροδότησης των εξυπηρετούμενων σκαφών 

καθώς και των κτιριακών εγκαταστάσεων. Σε κατάλληλα σημεία του δικτύου θα 

εγκατασταθούν φρεάτια με βάνες, ώστε να παρέχεται δυνατότητα απομόνωσης 

τμήματος του δικτύου σε περίπτωσης διαρροής. 

Για την υδροδότηση των σκαφών της ακτοπλοΐας θα τοποθετηθούν μεταλλικά κιβώτια 

παροχών σκαφών, όπου θα εγκατασταθούν η βάνα διακοπής, ο υδρομετρητής και ο 

κατάλληλος ταχυσύνδεσμος για τη σύνδεση με την εύκαμπτη σωλήνωση υδροδότησης 

του σκάφους. Για την υδροδότηση των σκαφών του τουριστικού λιμένα, σε κάθε κιβώτιο 

λήψης σκαφών θα ενσωματωθούν και κρουνοί διατομής 3/4" με ταχυσύνδεσμο. 

Δίκτυο άρδευσης 

Ο σχεδιασμός της άρδευσης θα υλοποιηθεί σε πλήρη συμφωνία με τη μελέτη φύτευσης. 

Το δίκτυο, το οποίο θα συνδέεται με το δίκτυο ύδρευσης του λιμένα θα κατασκευασθεί 

από σωλήνες ΡΕ τοποθετημένους σε μικρό βάθος από την επιφάνεια τους εδάφους. Σε 

κεντροβαρικό σημείο του δικτύου θα τοποθετηθεί κεντρικό φρεάτιο, ενώ σε σημεία του 

δευτερογενούς δικτύου προβλέπονται φρεάτια με αναμονές στις οποίες τοποθετούνται 

ηλεκτροβάνες. Προβλέπεται επίσης η εγκατάσταση κεντρικού pillar από το οποίο θα 

υλοποιείται ο προγραμματισμός της άρδευσης. 

Δίκτυο αποχέτευσης 

Τα λύματα των υφιστάμενων και νέων κτιριακών εγκαταστάσεων θα διοχετεύονται  όπου 

είναι εφικτό με ελεύθερη ροή μέσω οριζόντιου δικτύου προς κεντρικό φρεάτιο συλλογής 

από όπου θα διοχετεύονται στο κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο της πόλης. 
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Δίκτυο πυρόσβεσης 

Προβλέπεται η εγκατάσταση μόνιμου Υδροδοτικού Πυροσβεστικού Δικτύου για την 

κάλυψη των θέσεων ελλιμενισμού των σκαφών αναψυχής και των χερσαίων 

εγκαταστάσεων, το οποίο θα περιλαμβάνει τον κύριο αγωγό πυρόσβεσης και τις 

πυροσβεστικές φωλιές (Π.Φ.), οι οποίες στην περιοχή του τουριστικού λιμένα δεν θα 

απέχουν απόσταση μεγαλύτερη των 25m από το κάθε σκάφος. Ο κεντρικός αγωγός 

πυρόσβεσης θα τροφοδοτείται από δεξαμενή πυρόσβεσης μέσω πιεστικού 

συγκροτήματος το οποίο τοποθετείται κατάλληλα σε κτίριο Η/Μ εγκαταστάσεων.  

 

8.4.3 Δίκτυο εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων 

 

Το δίκτυο ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων προβλέπεται να 

τροφοδοτήσει το σύνολο των υφιστάμενων και των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων 

σύμφωνα με το κτιριολογικό πρόγραμμα που περιγράφηκε ανωτέρω, καθώς και το 

σύνολο των pillars αφενός προς εξυπηρέτηση των αναπτυσσόμενων δραστηριοτήτων 

του τουριστικού λιμένα και αφετέρου προς διασφάλιση επαρκούς στάθμης φωτισμού σε 

όλη την έκταση των χερσαίων χώρων του λιμένα. 

Η τροφοδότηση των pillars και των κτιριακών εγκαταστάσεων θα υλοποιείται απευθείας 

από το γενικό πίνακα χαμηλής τάσης ο οποίος θα βρίσκεται σε κτίριο Η/Μ 

εγκαταστάσεων. 

 

Εξωτερικός φωτισμός 

Ο φωτισμός των χώρων αναμονής και στάθμευσης καθώς του προβλεπόμενου 

εσωτερικού οδικού δικτύου προβλέπεται να υλοποιηθεί κατά τρόπο ώστε να 

εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η άνεση των χρηστών καθώς και η ανάδειξη της 

φυσιογνωμίας και των αρχιτεκτονικών στοιχείων του παράκτιου μετώπου της πόλης της 

Χίου.  

Ο τύπος των ιστών και των φωτιστικών σωμάτων σε σημεία όπου σχεδιάζονται νέες 

χρήσεις ή δεν επαρκούν οι υφιστάμενοι θα επιλεγούν από τον αρχιτέκτονα του έργου, 

σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις στάθμης φωτισμού των διεθνών κανονισμών ανά 

κατηγορία χρήσης. 
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Κάθε pillar που θα τοποθετηθεί για την τροφοδότηση των φωτιστικών σωμάτων θα είναι 

στεγανό, προστασίας ΙΡ-54 κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση. Η τροφοδότηση των 

ιστών θα υλοποιηθεί με τριφασική γραμμή με καλώδιο J1W-κατάλληλης διατομής. Κάθε 

ιστός τροφοδοτείται από μία φάση στο ακροκιβώτιο (κοφρέ), ήτοι το καλώδιο εισέρχεται 

σε κάθε ιστό και εξέρχεται προς τον επόμενο. Σε καθορισμένες θέσεις θα 

κατασκευασθούν φρεάτια διέλευσης καλωδίων, από τα οποία θα εκκινούν οι 

διακλαδώσεις των καλωδίων προς τα φωτιστικά σώματα. 

 

Τροφοδότηση σκαφών τουριστικού λιμένα 

Προκειμένου να μην υπάρξει αισθητική όχληση από την παρουσία εναερίων καλωδίων 

σύνδεσης των σταθμών τροφοδοσίας θα εγκατασταθούν τοπικά pillars, τα οποία θα 

συνδεθούν με το δίκτυο του λιμένα και θα τροφοδοτούν εν συνεχεία τους επιμέρους 

σταθμούς. Κάθε σταθμός τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας και νερού για τα τουριστικά 

σκάφη θα λειτουργεί αυτόνομα ή/και μέσω κεντρικής διαχείρισης εξ αποστάσεως και θα 

περιλαμβάνει: 

 τέσσερις (4) παροχές ρεύματος βιομηχανικού τύπου 2Ρ+Ε 230V AC με 

αντίστοιχους μετρητές ενέργειας, οι οποίοι θα μεταφέρουν την πληροφορία του 

στο σύστημα χρέωσης του pillar. Η κάθε παροχή θα προστατεύεται από 

ασφάλεια 16Amps ή 32Amps 230V AC αντίστοιχα, ενώ το pillar θα έχει 

εγκατεστημένη γενική ασφάλεια και ρελέ διαφυγής. 

 τέσσερις (4) παροχές ύδρευσης με αντίστοιχους μετρητές νερού. 

 ηλεκτρονικό σύστημα προπληρωμένων μονάδων για ρεύμα ή νερό. 

 κονσόλα προγραμματισμού μονάδων μέσω Η/Υ με το αντίστοιχο λογισμικό 

προγραμματισμού προπληρωμένων κλειδιών/καρτών. 

 Συσκευή μεταφοράς προπληρωμένων μονάδων έχοντας τη μορφή 

κλειδιών/καρτών. 

 Όλες οι αναφερόμενες συσκευές και τα ηλεκτρολογικά συστήματα των pillars θα 

πρέπει να είναι ασφαλισμένα με αυτόματες ασφάλειες και ρελέ διαφυγής βάσει 

των προδιαγραφών του HD384 για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε 

θαλάσσιες περιοχές, ενώ θα πρέπει να συνοδεύονται με τα προβλεπόμενα 

πιστοποιητικά ποιότητας. 
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Τροφοδότηση κτιρίων εντός του λιμένα 

Η τροφοδοσία των σχεδιαζόμενων νέων κτιρίων σύμφωνα με το κτιριολογικό πρόγραμμα 

θα υλοποιηθεί μέσω υπόγειων καλωδίων μέχρι του κοντινότερου σημείου του δικτύου 

εντός του λιμένα, προκειμένου να αποφευχθεί η οποιαδήποτε οπτική όχληση. Το δίκτυο 

θα διαθέτει φρεάτια διέλευσης/τραβήγματος καλωδίων σε επαρκείς αποστάσεις, ενώ για 

την τροφοδοσία προβλέπεται η τοποθέτηση διπλού σωλήνα (ΡΕ) κατάλληλης διαμέτρου. 

 

8.4.4 Δίκτυο εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων 

 

Σκοπός της εν λόγω εγκατάστασης είναι η τηλεφωνική εξυπηρέτηση όλων των 

σχεδιαζόμενων νέων χρήσεων και δραστηριοτήτων στην περιοχή του λιμένα Χίου. Όλες 

οι συνδέσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων με το δίκτυο του Ο.Τ.Ε. θα υλοποιηθούν 

υπογείως, αντικαθιστώντας υπάρχουσες οδεύσεις. Η καλωδίωση θα υλοποιηθεί με 

τηλεφωνικά καλώδια εξωτερικού δικτύου κατάλληλου τύπου. Σε όλες τις σωληνώσεις θα 

τοποθετηθούν οδηγοί έλξης καλωδίων για τυχόν μελλοντική τοποθέτηση καλωδίων από 

τον Ο.Τ.Ε. ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια υπηρεσία. 

 

8.5 Πολεοδομική οργάνωση χερσαίου χώρου 

 

Στα πλαίσια του σχεδιασμού της πολεοδομικής οργάνωσης των χερσαίων χώρων του 

λιμένα Χίου προτείνεται ο διαχωρισμός της συνολικής επιφάνειας σε τέσσερις (4) τομείς 

με βάση τα επιμέρους γεωμετρικά χαρακτηριστικά και τη χωροθέτηση των νέων 

χρήσεων. Στους τομείς όπου χωροθετούνται κτίσματα καθορίζονται οικοδομικά 

τετράγωνα (βλ. Σχέδιο ΜΠ.Β.8). Σημειώνεται ότι, ο υπολογισμός του συντελεστή 

κάλυψης έχει γίνει υπολογίζοντας την κάλυψη κτιρίων και ημιυπαίθριων χώρων (δεν 

έχουν συμπεριληφθεί στέγαστρα κάθε είδους). 

Ειδικότερα: 

Ο Τομέας 1 περιλαμβάνει τους χερσαίους χώρους επί του βόρειου λιμενοβραχίονα, 

όπισθεν των κρηπιδωμάτων στα βόρεια του λιμένα όπου εξυπηρετείται σήμερα η 

τουριστική κίνηση από και προς τα παράλια της Τουρκίας. Περιλαμβάνει τα υφιστάμενα 
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κτίρια: Λιμεναρχείο («1»), Τελωνείο («2»), Παλαιά Ιχθυόσκαλα («3»), Παλαιοί 

Ναυτώνες («4»), οικίσκος Παλιρροιογράφου («6»), το νέο προτεινόμενο κτίριο του 

Υδατοδρομίου («7») καθώς και το Μνημείο «Μπούρτζι» («5»). Ο Τομέας 1 έχει 

εμβαδόν 11.901,00τ.μ. και διαιρείται στα κάτωθι τρία (3) οικοδομικά τετράγωνα με βάση 

τα υφιστάμενα κτίρια και τις λειτουργίες που φιλοξενούνται:  

 το Ο.Τ.1α με εμβαδόν 5.074,00τ.μ., προτεινόμενο συντελεστή κάλυψης 17,0% 

ήτοι 862,58τ.μ., προτεινόμενο συντελεστής δόμησης 0,24 ήτοι 1.217,00τ.μ. και 

συνολική εκμετάλλευση σε ένα υφιστάμενο διώροφο κτίσμα και ένα νέο ισόγειο 

(φυλάκιο), 

 το Ο.Τ.1β με εμβαδόν 3.698,00τ.μ., προτεινόμενο συντελεστή κάλυψης 23,7% 

ήτοι 876,42τ.μ., προτεινόμενο συντελεστής δόμησης 0,2 ήτοι 739,60τ.μ. και 

συνολική εκμετάλλευση σε δύο υφιστάμενα ισόγεια κτίσματα και  

 το Ο.Τ.1γ με εμβαδόν 3.129,00τ.μ., προτεινόμενο συντελεστή κάλυψης 10,0% 

ήτοι 312,90μ2, προτεινόμενο συντελεστής δόμησης 0,09 ήτοι 281,61τ.μ. και 

συνολική εκμετάλλευση σε τρία (3) ισόγεια κτίσματα, δύο (2) υφιστάμενα και ένα 

(1) νέο. 

Ο Τομέας 2 εντοπίζεται σε τμήμα της βόρειας χερσαίας ζώνης του λιμένα. Περιλαμβάνει 

την οδό Νεωρίων μέχρι τις οικοδομικές γραμμές των παραλιακών κτισμάτων, το βόρειο 

άκρο της λεωφόρου Αιγαίου και το νέο προβλήτα (μετά των τεχνητών επιχώσεων) 

εξυπηρέτησης των κρουαζιερόπλοιων. Στον Τομέα 2 δεν υπάρχουν κτίρια, ούτε 

προβλέπεται ο σχεδιασμός νέων. Οι πεζοδρομημένοι χώροι καθώς και ο προβλήτας των 

κρουαζιερόπλοιων πλακοστρώνονται από κυβόλιθους υψηλής αντοχής, παρτέρια με 

φοίνικες κατά μήκος της οδού Νεωρίων και στέγαστρο για τους επιβάτες των 

κρουαζιερόπλοιων. Το εμβαδό του Τομέα 2 είναι 16.676,00τ.μ., ενώ προτείνεται 

μηδενικός συντελεστής δόμησης και μέγιστο ποσοστό κάλυψης μόνο για τοποθέτηση 

στεγάστρων 10%. 

Ο Τομέας 3 εντοπίζεται στη στενή χερσαία ζώνη του λιμένα που περιλαμβάνει το 

μεγαλύτερο τμήμα της παραλιακής Λεωφόρου Αιγαίου. Ξεκινάει δυτικά από το νότιο 

άκρο του προβλήτα εξυπηρέτησης των κρουαζιερόπλοιων και συνεχίζει κατά μήκος της 

λεωφόρου μέχρι το τέλος της στα νότια του λιμένα φθάνοντας μέχρι την οικοδομική 

γραμμή των παραλιακών κτισμάτων. Στον Τομέα 3 δεν υπάρχουν κτίρια αλλά 
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διαμορφωμένο πλατύ πεζοδρόμιο με πλακόστρωση, παρτέρια και φωτισμό κατά μήκος 

της λεωφόρου προς τη πλευρά της λιμενολεκάνης. Το εμβαδόν του Τομέα 3 είναι 

15.495,00τ.μ., ενώ προτείνεται μηδενικός συντελεστής δόμησης και μέγιστο ποσοστό 

κάλυψης μόνο για τοποθέτηση σκίαστρων 10%. 

Ο Τομέας 4 περιλαμβάνει όλο το νότιο τμήμα του λιμένα: το νότιο λιμενοβραχίονα, 

όπου προβλέπεται η δημιουργία του νέου τουριστικού λιμένα, το νέο προβλήτα 

εξυπηρέτησης της ακτοπλοΐας και το νέο χώρο ελεγχόμενης στάθμευσης  πλησίον του 

ΝΟΧ. Έχει εμβαδόν 35.969τ.μ. και διαιρείται σε τρία (3) οικοδομικά τετράγωνα με βάση 

τα υφιστάμενα κτίρια και τις λειτουργίες που φιλοξενούνται:  

 το Ο.Τ.4α το οποίο είναι το βορειότερο Ο.Τ. του Τομέα 4 και φιλοξενεί τον νέο 

τουριστικό λιμένα. Έχει εμβαδόν 10.429,00τ.μ., προτεινόμενο συντελεστή 

κάλυψης 9,4% ήτοι 938,32μ2, προτεινόμενο συντελεστής δόμησης 0,08 ήτοι 

834,32τ.μ. και συνολική εκμετάλλευση σε τέσσερα (4) νέα ισόγεια κτίσμα,  

 το Ο.Τ.1β με εμβαδόν 18.052,00τ.μ., προτεινόμενο συντελεστή κάλυψης 7,5% 

ήτοι 1.353,90τ.μ., προτεινόμενο συντελεστής δόμησης 0,11 ήτοι 1.985,72τ.μ. και 

συνολική εκμετάλλευση σε δύο (2) νέα διώροφα κτίσματα και   

 το Ο.Τ.1γ με εμβαδόν 7.488,00τ.μ., μηδενικό συντελεστή δόμησης και μέγιστο 

ποσοστό κάλυψης μόνο για τοποθέτηση στεγάστρων 10%. 

Στον ακόλουθο Πίνακας 8-4 παρουσιάζονται αναλυτικά οι προβλεπόμενοι όροι δόμησης 

των χερσαίων χώρων ανά διαμορφωθέν τομέα και οικοδομικό τετράγωνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γενικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένων Χίου, Μεστών, Λημνιών, Ψαρών και Οινουσσών 

Τεχνική Έκθεση Α’ και Β’ Σταδίου 

 

207 

 

Πίνακας 8-4: Όροι δόμησης ανά τομέα και οικοδομικό τετράγωνο 

Όροι δόμησης  

Α/Α 
Ο.Τ. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ 
ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΧΙΟΥ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 
(τ.μ.) 

 

ΤΟΜΕΑΣ 1 

 
Περιλαμβάνει: 

 

 
Εμβαδόν ΤΟΜΕΑ 1 

 
11.901,00 

O.T. 1α 

 

Εμβαδόν O.T. 1α 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 17% 

Συντελεστής Δόμησης: 0,24 

Μέγιστο ύψος κατασκευών: ~10,50μ. 

Αριθμός ορόφων: 2 (δύο) 

5.074,00 

862,58 

1.217,00 

O.T. 1β 

Εμβαδόν O.T. 1β 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 23,7% 

Συντελεστής Δόμησης: 0,2 

Μέγιστο ύψος κατασκευών: ~6,00μ. 

Αριθμός ορόφων: 2 (δύο) 

3.698,00 

876,42 

739,60 

O.T. 1γ 

Εμβαδόν O.T. 1γ 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 10% 

Συντελεστής Δόμησης: 0,09 

Μέγιστο ύψος κατασκευών: 5,00μ. + στέγη 1,50μ. 

Αριθμός ορόφων: 1 (ένα) 

3.129,00 

312,90 

281,60 

ΤΟΜΕΑΣ 2 

Εμβαδόν ΤΟΜΕΑ 2 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 10% 

μόνο για στέγαστρα, πέργκολες 

Συντελεστής Δόμησης: 0,0 

16.676,00 

1.667,60 

ΤΟΜΕΑΣ 3 

Εμβαδόν ΤΟΜΕΑ 3 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 10% 

μόνο για στέγαστρα, πέργκολες 

Συντελεστής Δόμησης: 0,0 

15.495,00 

1.549,50 

ΤΟΜΕΑΣ 4 
 

Περιλαμβάνει: 

 
Εμβαδόν ΤΟΜΕΑ 4 

35.969,00 

O.T. 4α 

Εμβαδόν O.T. 4α 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 9,4% 

10.429,00 

938,32 

834,32 
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Συντελεστής Δόμησης: 0,08 

Μέγιστο ύψος κατασκευών: 5,00μ. + στέγη 1,50μ. 

Αριθμός ορόφων: 1 (ένα) 

O.T. 4β 

Εμβαδόν O.T. 4β 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 7,5% 

Συντελεστής Δόμησης: 0,11 

Μέγιστο ύψος κατασκευών: 7,50μ. + στέγη 1,50μ. 

Αριθμός ορόφων: 2 (δύο) 

18.052,00 

1.353,90 

1.985,72 

O.T. 4γ 

Εμβαδόν ΤΟΜΕΑ 4γ 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 10% 

μόνο για στέγαστρα, πέργκολες 

Συντελεστής Δόμησης: 0,0 

7.488,00 

748,80 
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9 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 

9.1 Υφιστάμενες και νέες αναπτυσσόμενες χρήσεις και δραστηριότητες, 

τόσο στην περιοχή του λιμένα, όσο και στην ευρύτερη περιοχή 

επιρροής του λιμένα 

 

Οι χρήσεις γης του οικισμού της Χίου ήταν καθορισμένες αλλά όχι δεσμευτικές ως προς 

την εφαρμογή τους, σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) του 1988 μέχρι 

το 1991. Από το 1991 έως και σήμερα εφαρμόζεται το ΦΕΚ 138Δ – 13/03/1981, στο 

οποίο καθορίζεται ο τρόπος δόμησης των υφιστάμενων προ της 16/08/1923 οικισμών 

που στερούνται εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. Συγκεκριμένα, στην παρ.1 του άρθρου 

9 του εν λόγω ΦΕΚ αναφέρεται ότι επιτρέπονται όλες οι χρήσεις πλην των οχλουσών 

επαγγελματικών εγκαταστάσεων (βιομηχανικές, βιοτεχνίες κλπ.) 

Οι χρήσεις γης της πόλης της Χίου είναι καθορισμένες σύμφωνα με το Γενικό 

Πολεοδομικό Σχέδιο ΓΠΣ του 1983 αλλά δεν είναι δεσμευτικές ως προς την εφαρμογή 

τους δεδομένου ότι η Χίος στερείται Ρυμοτομικού Σχεδίου.  

Οι υφιστάμενες χρήσεις στην περιοχή του λιμένα περιορίζονται στην εξυπηρέτηση των 

χρηστών της ακτοπλοΐας χωρίς να καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες της. Παράλληλα, 

οποιαδήποτε άλλη χρήση τουριστικής φύσεως απουσιάζει από τον λιμένα ενώ 

υφιστάμενες κτιριακές υποδομές παραμένουν εγκαταλελειμμένες και αναξιοποίητες. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν το διατηρητέο κτίσμα των Παλαιών 

Ναυτώνων, το οποίο ενώ κάποτε λειτουργούσε ως κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος σήμερα παραμένει κλειστό.  

Η πρόταση στα πλαίσια του παρόντος στοχεύει στην ένταξη κι άλλων χρήσεων στη 

περιοχή του λιμένα επιδιώκοντας παράλληλα την ενίσχυση του τουριστικού χαρακτήρα 

του. Όπως διαφαίνεται από το κτιριολογικό πρόγραμμα που αναφέρθηκε ανωτέρω, 

εντάσσονται χρήσεις συναφείς με τον τουρισμό και την αναψυχή (εμπορικά 

καταστήματα, εστιατόρια, κέντρα αναψυχής, αναψυκτήρια, κ.ά). Τόσο στη βόρεια 

πλευρά του λιμένα, μέσω της αξιοποίησης των υφιστάμενων κτιρίων, της ανάδειξη του 

Μνημείου «Μπούρτζι» και της γενικότερης αναβάθμισης του περιβάλλοντα χώρου, όσο 
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και στη νότια πλευρά αυτού με τη δημιουργία του τουριστικού λιμένα, εισάγονται 

χρήσεις εμπορίου και αναψυχής. 

Η είσοδος χρήσεων συναφών με τον τουρισμό σε συνδυασμό με τον ανασχεδιασμό των 

ελεύθερων χώρων της χερσαίας ζώνης του λιμένα (πρόβλεψη των αναγκαίων χώρων 

στάθμευσης, διαμόρφωση χώρων καθιστικών και χώρων πρασίνου, κατάλληλος αστικός 

εξοπλισμός) θα καταστήσει τον λιμένα της Χίου πόλο έλξης επισκεπτών, ενισχύοντας την 

οικονομία της ευρύτερης περιοχής της νήσου. 

Οι προτεινόμενες χρήσεις (βλ. Σχέδια ΜΠ.Β.8 & ΜΠ.Β.9) συμφωνούν με τις αντίστοιχες 

γενικότερες επιτρεπόμενες κατηγορίες χρήσεων γης, όπως αναφέρονται στο ΠΔ/23-

2/87(ΦΕΚ 166Δ') καθώς και στο ΦΕΚ 138Δ – 13/03/1981. Για το σχεδιασμό λαμβάνεται 

επίσης υπόψη το ΦΕΚ 1473Β'/2001 περί καθορισμού περιβάλλοντος χώρου προστασίας 

του Φρουρίου της Χίου. Οι προτεινόμενες χρήσεις γης παρουσιάζονται αναλυτικά στον 

κάτωθι Πίνακας 9-1. 

 

Πίνακας 9-1: Χρήσεις γης ανά τομέα και οικοδομικό τετράγωνο 

Χρήσεις Γης 

Α/Α 

Ο.Τ. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 

ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΧΙΟΥ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕ

Σ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 

(μ2) 

 

ΤΟΜΕΑΣ 1 

 
ΒΟΡΕΙΟΣ 

ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟ
ΝΑΣ, ΒΟΡΕΙΟ 

ΑΚΡΟ ΧΕΡΣΑΙΑΣ 
ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ 

 

Περιλαμβάνει: 
 

O.T. 1α 
O.T. 1β 

O.T. 1γ 

 
Χρήσεις: 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - 
ΕΜΠΟΡΙΟ - 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - 

ΑΝΑΨΥΧΗ - 
ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟ 

Στο 0.Τ. 1α βρίσκονται ή προτείνεται να εγκατασταθούν 

οι πιο κάτω χρήσεις & λειτουργίες: 

 

- Κτίριο Υπηρεσιών Λιμεναρχείου  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ 

ΔΙΩΡΟΦΟ 

- Υπαίθριος χώρος ελεγχόμενης στάθμευσης & 

στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων  ΝΕΟ 

- Γραφείο διαχείρισης χώρου στάθμευσης  ΝΕΟ 

 

 

Στο 0.Τ. 1β βρίσκονται ή προτείνεται να εγκατασταθούν 

οι πιο κάτω χρήσεις & λειτουργίες: 

 

- Κατάστημα  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ 

- Τελωνείο  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ 

 

 

Στο 0.Τ. 1γ βρίσκονται ή προτείνεται να εγκατασταθούν 

 

 

 

 

1.217,00 

 

 

9,00 

 

 

 

 

 

438,00 

290,00 
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 οι πιο κάτω χρήσεις & λειτουργίες: 

 

- Παλιρροιογράφος ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 

- Κτίριο Υδατοδρομίου: υποδοχή, έλεγχος, αναμονή, 

κλπ ΝΕΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 

- Κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος  

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΝΕΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ, ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ 

- Υπαίθριοι κοινόχρηστοι χώροι (οδοί, πεζοδρόμια, 

παρτέρια, φυτεύσεις κλπ) &  

- Υπαίθριοι χώροι προς παραχώρηση στο 

κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

- Υπαίθριοι χερσαίοι χώροι κρηπιδωμάτων   

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ & ΝΕΟΙ 

 

 

4,00 

 

106,00 

148,00 

 

 

 

 

247,50 

 

ΤΟΜΕΑΣ 2 
 

ΒΔ ΤΜΗΜΑ 
ΧΕΡΣΑΙΑΣ 

ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ 

- ΠΡΟΒΛΗΤΑ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛ

ΟΙΩΝ 

 

- Υπαίθριοι κοινόχρηστοι χώροι (οδοί, πεζοδρόμια, 

παρτέρια, φυτεύσεις κλπ)  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ & ΝΕΟΙ 

- Υπαίθριοι χερσαίοι χώροι κρηπιδωμάτων   

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ & ΝΕΟΙ 

 

 
ΤΟΜΕΑΣ 3 

 
ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

ΧΕΡΣΑΙΑΣ 
ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ 

- Υπαίθριοι κοινόχρηστοι χώροι (οδοί, πεζοδρόμια, 

παρτέρια, φυτεύσεις κλπ) 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ & ΝΕΟΙ 

- Υπαίθριοι χερσαίοι χώροι κρηπιδωμάτων 

 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ & ΝΕΟΙ 

 

 
ΤΟΜΕΑΣ 4 

 
ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ 

ΧΕΡΣΑΙΑΣ 

ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ 

Στο 0.Τ. 1α προτείνεται να εγκατασταθούν οι πιο κάτω 

χρήσεις & λειτουργίες: 

Κτιριακές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης 

τουριστικού λιμένα (ΝΕΑ ΙΣΟΓΕΙΑ):  

 

- Γραφεία Διοίκησης (υποδοχή, αναμονή, φύλαξη 

αποσκευών, λογιστήριο, τουριστικές πληροφορίες κλπ)  

- Καταστήματα (ναυτιλιακά είδη, μίνι μάρκετ, τοπικά 

είδη κλπ) 

- Χώροι υγιεινής/WC ανδρών-γυναικών-ΑΜΕΑ  

- Βοηθητικοί χώροι - Αποθήκες -Η/Μ  

- Κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

- Κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

- Φυλάκιο εισόδου / εξόδου ελεγχόμενου χώρου 

Τουριστικού λιμένα 

- Υπαίθριοι χερσαίοι χώροι προβλητών και 

κρηπιδωμάτων ΝΕΟΙ  

- Υπαίθριοι χώροι προς παραχώρηση στα κτίρια 

 

 

 

 

 

 

197,00 

 

120,00 

109,00 

 80,00 

112,50 

112,50 

 

9,00 
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του Τουριστικού λιμένα (καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος κλπ) ΝΕΟΙ 

 

Στο 0.Τ. 1β προτείνεται να εγκατασταθούν οι πιο κάτω 

χρήσεις & λειτουργίες: 

 

- Κτιριακές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης 

επιβατών ακτοπλοΐας (ΝΕΟ ΔΙΩΡΟΦΟ): εκδοτήρια 

εισιτηρίων/γκισέ, χώροι αναμονής, καθιστικά, χώροι 

υγιεινής/WC, αναψυκτήριο 

- Γραφεία Δ.Λ.Τ.Χ.  

- Βοηθητικοί & Η/Μ χώροι 

- Κτίριο Τελωνείου  ΝΕΟ ΔΙΩΡΟΦΟ 

- Υπαίθριος χώρος ελεύθερης στάθμευσης & 

Υπαίθριος χώρος στάθμευσης υπηρεσιακών 

οχημάτων στη κεντρική προβλήτα ΝΕΟΙ 

- Υπαίθριοι χερσαίοι χώροι προβλητών και 

κρηπιδωμάτων ΝΕΟ 

 

Στο 0.Τ. 1γ προτείνεται να εγκατασταθούν οι πιο κάτω 

χρήσεις 

& λειτουργίες: 

  

- Γραφείο διαχείρισης χώρου στάθμευσης  ΝΕΟ 

- Υπαίθριος χώρος ελεγχόμενης στάθμευσης 

οχημάτων  ΝΕΟ 

 

829,25 

 

 

 

 

 

 

 

800,00 

200,00 

290,00 

600,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,00 

 

9.2 Χωρική συμβατότητα της προτεινόμενης και των εναλλακτικών λύσεων 

του ΜΡ 

 

Προκειμένου η Χίος να αποκτήσει τον ουσιαστικό ρόλο που της αρμόζει ως ακριτική πόλη 

στα σύνορα της χώρας και ταυτόχρονα της Ε.Ε, το Νέο Γ.Π.Σ. της Δημοτικής Ενότητας 

Χίου (2012) υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η σχέση της με τους ευρύτερους 

άξονες ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, εστιάζει στο συντονισμό των μέσων μεταφοράς 

(αεροπορικές, ακτοπλοϊκές, χερσαίες) και στην οργάνωση και τον εκσυγχρονισμό των 

υποδομών τους (αεροδρόμιο, λιμάνια). 

Το προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης (Master Plan) εστιάζει στη λειτουργική 

αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό του λιμένα της Χίου με τη δημιουργία νέου 
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τουριστικού λιμένα σκαφών αναψυχής, τη δυνατότητα εξυπηρέτησης κρουαζιερόπλοιων, 

τη νέα θέση εξυπηρέτησης της ακτοπλοΐας, την αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών 

και τη δημιουργία νέων.  

Με βάση τα παραπάνω, δεν εντοπίζονται αντιφάσεις οι οποίες να χρήζουν επίλυσης 

μεταξύ του νέου MP και της πολεοδομικής πολιτικής. 

 

 

 

Για τα συμπράττοντα γραφεία, 

 

Νικόλαος Παναγόπουλος 

Πολιτικός Μηχανικός - Λιμενολόγος 

 


